ACHTERGROND

WATERVERBRUIK KAN FORS G E R E D U C E E R D W O R D E N

'Kunstnier'voor
papierfabriek
DeopéénnagrootsteindustriëlewaterverbruikervanEuropa,depulp-enpapierindustrie,doetverwoedepogingenzijnverbruikteverminderen.InhetBelgischeOudegemmoetinzetvaneenkunstmatige'nier'helpenhettotalewaterverbruiktotnultereduceren.HetNederlandseColdenhovekomt
metmeertraditionelemiddeleneveneenstoteenforse besparing.
Dagelijks verbruikt deEuropesepulpenpapierindustrie meerdanacht miljoen
kubiekemeter.Sinds 1985 hebben innovatievewetenschappelijke oplossingenalselektronischeprocescontrole,procesmodellen en
-automatisering, biotechnologische behandelingvanafvoervloeistoffen, membraanscheidingenchloorvrij bleken bijgedragen
toteenaanzienlijke verminderingvande
gevolgen voorhetmilieu.DeEUstakdaar
eenslordige 150miljoen euroin.Wantde
industrie mageenbehoorlijk lastvoorhet
milieuzijn, hetbelangervan isbepaald niet
wegtecijferen. Jaarlijks wordt indeEU85
miljoen tonpapieren39 miljoen ton pulp
geproduceerd in 1300fabrieken. Detotale
omzetbedraagt ongeveer400miljard euro.
Desectorbiedtbovendien directewerkgelegenheid aanruim 260.000mensenenindirectewerkgelegenheid aanongeveervier
miljoen mensen.Meteengemiddeld waterverbruik van35kubiekemeterperton
papiergebruikt deindustriealtien maal
minder waterdan tienjaargeleden.Maar
hetmoetallemaalnogveelbeter,isdeovertuiging.Geslotensystemen moeten leiden
totverderereductievanhetverbruik van
zoetwater.
DeVPKpapierfabriek, evenbuitenBrussel,heeft sinds korteenvollediggeïntegreerdepilotinstallatie.Defabriek,diedraaitop
gerecycledpapier,werdvooraldoordewens
totcapaciteitsvergrotinggedwongen aan
deelnameaandedriejarige proef Alleen
wanneer hetbedrijfzijn uirstoot ophetzelfdepeilhoudt,kanhet overgaan toteengrotereproductie.Zoalseennierhet menselijk
lichaamreinigt vantoxinesenonzuiverheden,zomoetdeinstallatiede papierfabriek
alseenvollediggesloten watercircuit laten
functioneren. Ineenpapierfabriek leidt het
recyclerenvanherwonnen papiertoteen
accumulatie vanverontreinigende stoffen,
afkomstig vanpapiertoeslagstoffen en
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vreemdestoffen zoalsvoedseldeeltjes diein
dewaterstroom terechtkomen.Deze kunnen
leidentoteenforse achteruitgang indekwaliteitvanheteindproduct.Alsgevolgdaarvanzijn producenten vaakgedwongen om
hungeslotensystemen teopenen.
Inhetdriejarige project'Paper Kidney'
werkteeenconsortium van onderzoeksinstituten, waterzuiveringsbedrijven enpapierfabrieken uitvijflanden samenaaneen
onderzoeknaardethermofiele anaërobeen
aërobebiotechnologische behandelingen,
polijstmethoden en membraantechnologie
dieeenprobleemvrije recycling mogelijk
zouden kunnen maken.Dekernvanhetsysteemwordtgeleverd doorhet Nederlandse
bedrijfPaques.
VPKsteektnietonder stoelenofbanken
dathetmilieu niethetoogmerk is.Wilhet
bedrijfoverleven,danmoethetmeerproduceren.Probleem isdattegenzijn grenzen
aanzit watbetreft uitstoot van afvoervloei-

stoffen. Hetpompt nujaarlijks een miljoen
kubieke metergebruikt engereinigd water
inderivierdeDender.Dat is internationaal
gezienzeerweinig,maarvergrotenvande
uitstoot ishetbedrijfniet toegestaan.Voor
het maken vanzevenhonderd ton halffabrikaatvoordeproductie van kartonnen
verpakkingsmaterialen kondebestaande
anaërobeenaërobe afvalwaterbehandelingsinstallatie 3600kubiekemeter perdagverwerken,bijeenreinigingscapaciteit van
20.000kgCOD/dag(COD=ChemicalOxygen
Demand].Denieuwebedrijfsplannen van
VPKzijn ambitieus.Hetbedrijfwildeproductiemeerdanverdubbelen tot 1500ton/
dag.Dehoeveelheden afvalstoffen zouden
daarmeeveroverdetoegestane grenzen
heengaan.Daaromvieluiteindelijk het
besluit totbouwvaneengesloten waterreinigingssysteem meteencapaciteitvan7200
kubiekemeterperdag.DeCOD-concentratieinhetgebruikte waterblijft daardoor
onderde5000mg/l.Hetbestaandeanaërobe/aërobesysteem kanblijven functioneren
binnen detoegestanegrenzen.
Deproefinstallatie dieinOudegem bij
debestaandeinstallaties isopgebouwd,
bestaatondermeeruit eenopstellingdie
activiteiten vanbacteriën bijdewaterbehandelingcontroleert.Bijkomend probleemvan
werkenineengeslotensysteem is namelijk
eenstijging vandetemperatuur -bacteriën
zijn daarnormaalgesproken niet tegen
bestand.Extrakoelenvanproceswater zou
debedrijfskosten vandefabriekdoen stijgen
endaarom werdeenmogelijkheid gezocht
bij hogere temperaturen tereinigen.Duitse
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onderzoekers vanPapierTechnische Stiftung
(PTS)ontdekten bijproevenmeteensysteem
vanspecialistPâquesdatuitstekende reinigingvanhetwatermogelijk wastotbij55°C.
Zecultiveerden hittebestendige bacteriën
door langzaam opvoeren vandetemperatuur.
Methetnieuwesysteem werddehoeveelheidCODmet50tot80procent tetuggebracht,dehoeveelheden sulfaten met 30tot
50procent.Deinvesteting vanvier miljoen
eurodiehetsysteem kost,isgroot ineen
industriedietekampen heeft met moordendeconcurrentieenminimale marges."Maar
zelfs alsditsysteem nietgoedkoper isoplangetermijn zijn ersttategischevoordelen",
gelooft PTS-onderzoeker Dietet Pauly."Veel
papierfabrieken zijnwettelijk beperkt in
hun uitstoot vanwater,hetgeen hun productielimiteert.Deniermaakt het mogelijk
deproductie tevergrorenen tegelijkertijd de
wateruitstootgelijk tehouden ofzelfs teverminderen".Pertonpapierginghet waterverbruikvanVPKterugvanviernaar drie

kubiekemeter.VolgensprocestechnicusAnn
Deschildreheeft defabriek75maaldecapaciteitvande-bescheiden-pilotopstelling
nodigomdetotalewaterstroom inde
fabriek tekunnen behandelen."Wewillen
uiteindelijk naareenuirstoot vannul.Kom
ovettweejaat nogeenskijken,dan denken
wemeteensoortgelijke toepassingzoverte
zijn .

Middelgroot
Onder leidingvanTNOwerdin het
NederlandseColdenhoveeninfabrieken in
ItaliëenDuitsland gewerktaaneen reductie
vanhetwatetvetbruikmet50ptocent eneen
energiebesparingvan35procent.De looptijd
vanditproject (CRAFT) bedroeg 18maanden.HetNederlandseproject,datzich richtteopbetaalbare oplossingen voorkleineen
middelgrore fabrieken, gingmeteencombinatievanbeschikbare methoden hetgesteldeprobleem telijf,namelijk door middel
vanvoorbehandeling,een membraanbioreactotgeleverd doorhetNederlandse Triqua,

elektrodialyseenelektrochemischeactivering."Debehandeling bleekduidelijk beter
dan conventionele industriële systemen",
aldusTNO-onderzoeker Mark Lazonder.
Meerdan97procentvanhet vuilin het
water konopdezewijze worden verwijderd
eneenpilotweesuit,dat90tot95procent
vanhetCZV-gehalte(chemical nitrogen
demand)engrootdeelvanhetCOD-gehalte
opdezewijze aanhetwater konworden onttrokken.Demembraanbioreactorslaagde
erindemeestekleurstoffen aftebreken.De
feitelijke fabriekresultaten zijnzeerbemoedigend.Coldenhoveheeft zijn verbruik van
chemischestoffen aanzienlijk kunnen
verminderen.Defabrieken enDuitsland
meldeneenverminderingvanhetzoetwatetverbruikvan30tot50procent.Devermindering vanproductiekosten diedaarmee
gepaardgaan,wordengeschat optieneuro
perton.Datkomtvoordedeelnemende
bedrijven neer opeenjaarbedrag vanmeer
daneenmiljoen euro.

Tissueproblemen
DepapierindustrieisdeopéénnabootsteindustriëlewaterverbruikervanEuropa.

DeEuropeseCommissiesubsidieertook
eenproject datdeproductie vantissuepapiermilieuvriendelijker moetmaken. Het
watergebruik moethier helemaal naar nul
worden teruggeschroefd. Voordeconventionelevetvaardigingvanabsorberend tissuepapierwordtzeerveelenergie verbruikt.
Ookzijn bijdeproductievandit product
ongewenste synthetische chemicaliën nodig
enkomengrotehoeveelheden afvoerwater
vrij.Inhet project Ecotissue onderzoeken
zevenpartners uit drielandenhet gebruik
vandroge gasfase-vezeloppervlakmodificatie
alseenwegnaareen milieuvriendelijkere
verwerkingenhogereproductprestaties. Het
doorhetDuitseSCAHygiënegeleideonderzoekmaaktgebruik vangasplasma techniek,
eenmethodediewelbekendisdeplastic
industrie,maarvolsttekt nieuwinde
papierwereld.Derestresultaten wijzenerop,
datdezemethodeeenzeerlaagverbruikvan
chemicaliën mogelijk maakt endeemissies
totnulreduceren.Watetdatbijdeprocesvoeringwordtgebtuikt kanineengesloten
systeem circuleren.
"Deindustrietak vervuiltnogmaar nauwelijks, maarheeft tochcompetitief kunnen
blijven.Afvalproductie enhetgebruikvan
natuutlijke rijkdommen enwaterzijn geminimaliseerd",verklaarde EU-commissaris
PhilippeBusquinop6juli bijdepresentatie
vandedrieprojecten. "Ditzijn concrete
demonstraties vanhoedeEUhetgeldvande
Europesebelastingbetaler steektin intelligenteenduurzame oplossingen".
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