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ACTUALITEIT

Tebodin verwijdert
sulfaat uit afvalwater
met calciumaluminaat

nigde locatie.Na optimalisatiegafhet in
afbeelding 1 weergegevensysteemdebeste
zuiveringsresultaten.
Het onderzochte systeem bestond uit
tweezuiveringsstappen.Indeeerstestap
vonddoor pH verhoging neerslagvande
aanwezige metaalionen plaats,terwijl inde
tweedestapdedaadwerkelijke bindingvan
sulfaat enderestconcentraties zware
metalen aanhet calciumaluminaat werd
gerealiseerd. Het slibdatbij dezebinding
ontstaat wordt ettringietslib genoemd.De
zuurgraad moestworden gecorrigeerd
waarna het afvalwater kon worden geloosd.

Sulfaat tastonderbepaaldeomstandighedenbetonaan.Doordeaanwezigheidvansulfaatmafvalwaterkunnenhierdoornoolstelselslekraken.Hetgevolg kanzijn dathetafvalwater metmogelijke
verontreinigingen inhetgrondwater terechtkomt.Omaantasting vandebetonnen rioolstelselste
voorkomen,zijn inNederland daarom lozingseisenvoorsulfaat opgesteld.Dedoordeoverheid
gehanteerde lozingseisligtop300mgsulfaatperliterafvalwater. Indepraktijk lukthetnietmetde
standaardmethoden voorsul/aatverwijdering hetsulfaatgehalte totdegestelde lozingseistereduceren.Metgeavancecrderezuiveringstechnieken kanweliswaardelozingseiswordengehaald,maar
dezetechnieken brengenveelkostenmetzichmee.
Tebodin Consultants &Engineers uit
Hengelo heeft inhetverleden een installatie
ontworpen omsulfaat uit het afvalwater te
verwijderen met behulpvanbariumchloride.Ondanks depositieve verwijderingsresultaten endebetrekkelijk lagekosten, heeft
dezetechniekgeenverdere voortgang
ondervonden inverband met hetgevaarvan
barium voor mens en milieu.
Opdezoektocht naar andere mogelijkheden,ontdekteTebodin hetFranse bedrijf
Lafarge dat eengrondstofvoordegips-en
cementindustrie produceert diebestaat uit
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Sulfaat

Influent
(mg/1)
5000
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cadmium
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lood
nikkel
zink
Tabel

Deeerstestap bleeknoodzakelijk te zijn

H20

51999

Verwijdering

< 10

> 99,8 %

Lozingseis (mg/l)
300

< 0,003

> 99,9 %

0,2

3,8
48,0

< 0,001

>99,9%

0,02

0,013

>99,9 %

1,7

< 0,010

4,3
2.093

< 0,010

99,4%
> 99,8 %

o,5
o,5
o,5

0,190

>99,9%

0,5

detestresultaten.

Proef

18

(mg/1)

4,3

calciumenaluminaten eninstaatis
sulfaat inzichoptenemen.Door
Lafarge werdaangegeven dat dit
product, na tezijn gebruikt voorde
opname vansulfaat uit afvalwater,
kanworden ingezetalsgrondstof
voorcementengips.
Oriënterende laboratoriumtesten toonden aandatsulfaat daadwerkelijk wordt opgenomen in het
calciumaluminaat. Opmerkelijk was
verder dat naast sulfaat ookdein het
afvalwatermonster aanwezigezware
metalen werden opgenomen in het
materiaal.Herinzetbaarheid van dit
product konmetde laboratoriumtestennognietworden vastgesteld.

De^ctestebetonnenproejMokken.

Effluent

Samenmet Lafarge isvervolgens
eenproefinstallatie gebouwd,
waaringedurende enkele maanden
met sulfaat enzware metalen
verontreinigd grondwater isbehandeld.Hetgrondwater was afkomstig
vaneenmet pyrietslak verontrei-

omdeextreem hogezwaremetalen- en
sulfaatgehalten tereduceren.Doordeze
voorzuivering washet mogelijk om met het
calciumaluminaat zeerlage effluentgehalten tebereiken.In tabel 1zijn debelangrijkste zuiveringstechnische resultaten
weergegeven.

Hergebruik slib
Naastdezuiveringsrendementen zijn
tijdens dit onderzoek tevensde hergebruiksmogelijkheden vanhet vrijkomende slib
nagegaan.Bijdebehandeling is namelijk
voorcalciumaluminaat gekozen inde
verwachtingdat het resulterende slibelders
opnieuw tegebruiken is.Ophet testlaboratoriumvanLafargeinFrankrijk zijn uitgebreide proeven uitgevoerd, waarbij de herinzetbaarheid vanhet ettringietslib in cement
engipsisonderzocht. Hetbleekdat het
ettringietslib alsgrondstofkan worden
toegepast voorbouwproducten van prefabbeton engips.Uitloogtesten toonden
vervolgens aandat het materiaal voldoetaan
hetinNederlandgeldende 'bouwstoffenbesluit' endewetgevingderhalvegeen belem-

Tabel 2: kosten

1

Systeem voor 5 m V h en vervuiling influent:
4.500 mg SO.,/1; 650 mg zware metalen/l

Investering
afschrijving
chemicaliën
slibverwerking
arbeid
overig

ƒ 540.000,ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

85.000.-/ J
145.000,-/j
20.000,--/j*
65.000,-/j
40.000,-/j

Totaal operationeel
per m ä

ƒ 355.000,—/j
ƒ 8,10

bij bariumsulfaatprecipitatie:

mering vormt voor herinzet vanhetslibals
betongrondstofvoor bouwmaterialen.

Zuiveringskosten
Voordebehandeling vanafvalwater met
bovengenoemd systeem hoeft niet altediep
indebuidel tewordengetast.Dein tabel2
weergegeven kostenraming laatziendatde
afvalwaterbehandelingskosten van dit
systeem opcirca 8gulden per kubieke meter
afvalwater blijven steken.Hierbij iserwel
van uitgegaan dat deafzet van het ettringietslib aan debetonindustrie geen verdere
kosten met zichmeebrengt. Verderisin
dezekostenraming uitgegaan van minder
extremegehalten aanverontreinigingen in
het tebehandelen afvalwater, dan inde
testen is onderzocht.
Eenvergelijking vandekosten vandeze
behandeling met dievanandere systemen

leidt totpositieveperspectieven voordeze
techniek.Kostenvaneen vergelijkbare
sulfaatverwijderingstechniek liggen hoger
en bedragen voordeeerdergenoemde bariumchloridebehandeling 12gulden per
kubieke meter afvalwater. Ookandere technieken,zoalsbiologischesystemen en
hyperfiltratie, brengen kosten met zichmee
diebovende 10gulden perkubieke meter
afvalwater liggen.

Behandelingsmogelijkheden
Inzetvandezetechniek blijkt voor het
onderzochte afvalwater eengoed alternatief
voordegangbare systemen, metalsgroot
voordeeldat degestelde lozingseisen ruimschoots wordengehaald zonder nadelige
financiële consequenties.Doordat het
ettringietslib datbij deze behandeling
ontstaat indebetonindustrie kan worden
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12,~/m3

ingezet,levertdezetechniek eenextra
milieurendement.
Verwacht wordt dat buiten het onderzochtegrondwater dir systeem ooktoepasbaar isvooranderesulfaatrijke afvalwaterstromen,diebijvoorbeeld afkomstig zijn
vanbedrijven indetextiel-,papier-,galvanischeenchemische industrie.Ookvoor
sulfaatrijk water afkomstig vanderookgasreiniging isde behandeling met calciumaluminaten een uitermategeschikt alternatief
Tebodin streeft ernaar inde toekomst
samen met een bedrijfwaar sulfaatrijk
afvalwater wordtgeloosd een'full scale'installatie terealiseren.
Voormeerinformatie:
W.Tülemarts(074) 249 6z 39<f

advertentie

ONBEWAAKTETIJDELIJKE MONSTERNAME
METDEVEGAMON98/TP2!
Volledig stand alone
De draagbare monsternemer VEGAMON 98/TP2 is het ideale instrument voorlozingcontroles, metingen nacalamiteiten, kwaliteitsbeheer en andere toepassingen waarbij regelmatig van locatie gewisseld
moet worden. Dankzij de ingebouwde, oplaadbare accu, de afsluitbare, slagvastebehuizing en hetgeringe stroomverbruik (2000 monsternames op één accu) kan deTP2 volledig onbeheerd worden ingezet.

Betrouwbare techniek
DeVEGAMON 98/TP2 iszelfaanzuigend en kan worden gebruikt
voor tijd-, flow- en gebeurtenisarriankelijke monsternames. De
monsteropslag van 24 x 1liter biedt u daarbij alle ruimte. De TP2
is bovendien voorzien van een uniek, gepatenteerd luchtverdeelsysteem en afsluiter, waardoor onderhoud en afstellen tot een absoluut
minimum teruggebracht zijn.
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INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

VEGA Industriële Automatisering, Algolweg 1 5, 3821 BG Amersfoort.
Postbus 210, 3800 AE Amersfoort, Tel.: 033-4502502, Fax: 033-4561414, E-mail: vega@wxs.nl
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