Zijn complexe industriële afvalwaters anaëroob behandelbaar?

1. Inleiding
De in de titel vermelde vraag stond
centraal op een door meer dan 200 deelnemers bezochte studiedag die werd
gehouden op 27 april 1993 in Breda. Deze
dag werd georganiseerd door de
Technische Commissie Anaërobe zuivering van de NVA in samenwerking met
het Genootschap Milieutechnologie van
het Technologisch Instituut van de
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is de belangstelling voor de
anaërobe technologie zeer groot, niet in de
laatste plaats door de voortdurende activiteiten aan onder meer de Universiteiten
van Gent en Wageningen.
Hen eerdere gemeenschappelijke activiteit
op anaëroob gebied van de TCA/NVA en
het TI/K VIV stamt van 1981. Destijds lag
de nadruk nog op een overzicht van de
(beperkte) praktijkresultaten en de onderzoekresultaten. Inmiddels zijn 12 jaar
verstreken en zijn vele problemen en
vragen opgelost en heeft de anaërobe
technologie een zelfstandige plaats weten
te veroveren in de milieutechnologie
vooral daar waar het gaat om wat wordt
genoemd makkelijk afbreekbare verbindingen. Toch bestaat er nog steeds
enige scepsis tegenover de toepassing van
anaërobe technologie voor de behandeling
van meer complexe afvalwaterstromen.
Hierbij wordt dan vooral gedacht aan
industriële afvalwaterstromen uit bijvoorbeeld chemie en petrochemie.
2. Complexe industriële afvalwaters
Doelstelling van deze studiedag was om
de ruime reeds aanwezige praktijkkennis
met complexe afvalwaters onder de
aandacht te brengen van de aanwezigen.
Als eerste dient hiertoe het begrip
'complexe industriële afvalwaters' nader
gedefinieerd te worden. Dp deze
studiedag werd hiertoe de volgende vierdeling gemaakt:
A. afvalwater dat verbindingen bevat die
op zich goed afbreekbaar zijn maar voor
de afvalwatertechnoloog enige onbekendheden inhouden, zoals benzoëzuur,
formaldehyde;
B. afvalwater dat naast goed afbreekbare
verbindingen ook recalcitrante stoffen
bevat, zoals condensaten van papierproduktie (tanninen, humusverbindingen)
en zetmeelderivaten;
C. afvalwater dat in principe wel afbreekbaar is maar verbindingen bevat die
toxisch zijn, zoals tolueen en andere
aromaten, antimoon, gechloreerde koolwaterstoffen;
D. afvalwater dat verbindingen bevat die
in bepaalde gevallen voor complicaties

kunnen zorgen zoals stikstof en zwavel.
Deze thema's werden verder uitgewerkt in
11 voordrachten.
3. Voordrachten
In een drietal voordrachten is eerst
ingegaan op algemene aspecten van
bovengeschetste problematiek, waarna in
een zevental praktijkvoorbeelden de
verschillende (on)mogelijkheden zijn
belicht.
Algemene aspecten
De heer W. Vissers van BP Chemicals/
België gaf in zijn lezing aan dat de afvalwaterproblcmatiek voor de chemische
industrie door de toenemende eisen
steeds meer een kostenpost wordt. Uit dit
oogpunt en gezien de wens tot beperking
van milieu-emissies wordt veel aandacht
besteed aan het terugdringen van lozingen
door een stapsgewijze benadering met
procesgeïntegreerde maatregelen, hergebruik/valorisatie van reststoffen en
tenslotte behandeling.
In zijn voordracht stelde W. Verstraete
van de Universiteit Gent zich de vraag of
anaërobe zuivering louter voordelen bevat.
Zo gaf hij aan dat de groei en kwaliteit van
korrelslib in de succesvolle UASB
reactoren nog steeds maar in beperkte
mate beheerst kan worden. Daarnaast
vragen de nieuwe eisen voor vergaande
stikstof- en fosfaatverwijdering om een
herdefiniëring van de anaërobe voorzuivering die immers de CZV/TKN en
CZV/P verhouding negatief beïnvloedt.
In een meer fundamentele lezing gaf
J. Dolfing van de Rijksuniversiteit
Groningen een overzicht van de huidige
inzichten in de (an)aërobe afbraak van
gehalogeneerde verbindingen. In het
laboratorium zijn reeds interessante
resultaten behaald met specifieke verbindingen. Duidelijk werd wel dat
praktijktoepassing nog enige tijd op zich
laat wachten.
Praktijkvoorbeelden
Na deze meer algemene inleidingen was
het eerste praktijkverhaal afkomstig van
T. Donelly van Unilever Research die
uitvoerig het door Unilever uitgevoerde
onderzoek naar de anaërobe behandeling
van vethoudend afvalwater toelichtte. Pen
afvalwaterstroom met 50% vet en een
CZV van 6,000 mg/l, wordt in een
fullscale upflow filter gezuiverd. Typische
aspecten bij de behandeling van dit afvalwater waren het feit dat het slib alleen op
de drager aangroeide, terwijl ook
chelcringsmiddelen moesten worden
toegevoegd om de micronutriënten

beschikbaar te houden voor bacteriën.
Een goed voorbeeld van een complex
industrieel afvalwater werd gegeven door
J. Vanduffel van Amoco Chemical
Belgium. Deze ging in op de opstart van
een fullscale zuivering voor de behandeling van afvalwater afkomstig van de
produktie van tereftaalzuur. Dit afvalwater
bevat naast makkelijk afbreekbare verbindingen zoals azijnzuur en benzoëzuur
ook p-toleenzuur en tereftaalzuur. In het
fullscale anaërobe filter (1,5 kg CZV/m 2 -d)
werd tijdens de opstart eerst azijnzuur en
benzoëzuur afgebroken, waarna na enige
maanden de afbraak van tereftaalzuur en
p-toleenzuur op gang kwam.
Pen vergelijkbaar schraal water is het
afvalwater afkomstig van de Zimpro
installatie van Shell Moerdijk. De heer
R. Wermeling beschreef in zijn lezing de
ervaringen met een UASB reactor voor de
behandeling van het effluent van een
Zimpro installatie. Ondanks een gemiddeld bevredigend bedrijfis een aantal
malen opnieuw korrelslib ingebracht om
de capaciteit weer op het oude niveau te
brengen. De oorzaak van de teruglopende
slibactiviteit was niet geheel duidelijk
ondanks aanvullend labonderzoek. In dit
opzicht sluit deze ervaring goed aan bij de
inleiding van Verstraete.
Het afvalwater afkomstig van het ontsterkingsproces bij de textielproduktie
blijkt in een pilottest goed anaëroob
behandelbaar te zijn. W. Vaassen van
Ten Cate Protect gaf aan dat bij een
temperatuur van 24-31°C en een
belasting van 9 kg CZV/m -d een CZV
verwijdering van 72% werd behaald.
Hulpstoffen zoals benzylalcohol blijken
het zuiveringsproces niet nadelig te
beïnvloeden.
Bij het Chemical Thermo Mechanical Pulp
proces van de KNP vestiging in Zutendaal
komt afvalwater vrij dat tezamen met het
afvalwater van de pulpmachines wordt
gezuiverd in een anaërobe voorzuivering
gevolgd door een aërobe nazuivering.
M. Jennekens legde uit hoe het water na
sedimentatie een detoxificatiestap doorloopt waarbij het peroxyde wordt verwijderd door toevoeging van aëroob
surplusslib. In deze stap wordt ook het
DTPA neergeslagen met een aluminiumzout en wordt het aanwezige sulfiet
omgezet. Verdere UASB behandeling en
aërobe nazuivering verlopen zonder
probleem.
De fluidbed-reactoren van Gist Brocades
zijn na zeven jaar omgebouwd naar
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Biobed-reactoren door verlaging van de
superficiele vloeistofsnelheid, vervanging
van het begroeide droge materiaal door
gewoon korrelslib en een verbeterde driefasenscheiding. Volgens P. Lourens lopen
de reactoren inmiddels naar tevredenheid
is de storingsgevoeligheid kleiner.
In een heldere uiteenzetting geeft
C. Buisman van Pâques aan hoe zwavel op
biologische wijze uit afvalwater kan
worden verwijderd. Na omzetting van
sulfaat in sulfide onder anaërobe condities
wordt het sulfide omgezet in elementair
zwavel in een aëroob gepakt bed, dat
vervolgens in een lamellenseparator wordt
afgevangen. Bij de zinkindustrie is dit
proces inmiddels toegepast, terwijl er
mogelijkheden liggen in de viscose
industrie en rookgasontzwaveling.
D. Derycke van Biotim beschreef tenslotte
de praktijkervaringen met de behandeling
van afvalwater afkomstig van de produktie
van fijnchemicaliën (met name citroenzuur). Ondanks een aanzienlijke sulfide
concentratie van 400 mg/l bleek na
adaptatie de opstart in 3 maanden te
kunnen worden afgerond.
4. Tenslotte
Op deze studiedag is duidelijk geworden
dat ook meer complexe afvalwaters goed
anaëroob behandelbaar zijn. Wel blijkt dat
voor een goede bedrijfsvoering van het
anaërobe systeem het vereiste kennisniveau bij het bedienend personeel hoog
moet zijn. Deze constatering geldt
overigens ook voor andere biologische
technieken zoals aërobe zuivering voor
behandeling van deze complexe afvalwaterstromen en is niet zozeer een
beperking van de anaërobe technologie.
Wellicht dat er voor de NVA mogelijkheden bestaan om een intensievere
bijdrage te leveren aan de training en
(bij)scholing van operators van industriële
zuiveringen.
G. de Man, Grontmij Advies & Techniek
A. Mulder, TNO Milieuwetenschappen
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Toepassing van PRIMAVERA vraagi dus
om een ordentelijke afronding van het
noodzakelijk 'huiswerk': beschrijven van
de actuele situatie, formuleren van doelstellingen, afleiden van aandachtspunten

en genereren van mogelijke maatregelen.
Overigens is het wel zo dat bij het negeren
van het voortraject de methodiek als zelfhelend kan worden gezien: tijdens het
proces zal het noodzakelijk blijken alsnog
'het huiswerk' te maken. Maar dan wel ten
koste van meer inspanning en wellicht
enige frustratie, omdat het extra werk had
kunnen worden voorkomen.
Manipulatie ran bestuurlijke en maatschappelijkeappreciatie
Door de draagvlakfactoren BA en MA
bewust lager of hoger te waarderen, is het
mogelijk de prioriteitsstelling aanzienlijk
te beïnvloeden. Wanneer men na toepassing van PRIMAVERA nalaat de toegekende scores of kentallen te publiceren
en toe te lichten, kan men de methode
misbruiken door eruit te laten komen wat
men tevoren had gewild. Wanneer die
wens bij de plannenmakers werkelijk
bestaat, kunnen deze beter afzien van
toepassing van welke methode dan ook en
direct de eigen prioriteit poneren. Dat
heeft dan evenveel waarde.Juist het
publiceren van de toegekende scores voor
de draagvlakfactoren en het in de
gelegenheid stellen van insprekers om
hierop te reageren, zal leiden tot vergroting van het draagvlak. In het ideale
geval zou bij de ter visie legging van een
beheersplan direct kunnen worden
geënquêteerd bij de insprekers hoe zij de
inschatting van de diverse draagvlakfactoren in het algemeen, maar met name
die van het maatschappelijk draagvlak
(MA) waarderen. Ook kan worden
gedacht aan een representatieve steekproef onder een deel van de ingezetenen
en een deel van de desbetreffende
maatschappelijke organisaties. Dan zou
werkelijk sprake kunnen zijn van de
doorwerking van een klankbord in de
planvorming.
Tot slot
Ter voorlopige afsluiting van de evaluatie
lijkt het gerechtvaardigd te stellen dat een
juist gebruik van PRIMAVERA leidt tot
een heldere kijk op waterbeheer. Het
zorgt voor ordening van informatie,
structurering van plannen, een bestuurlijk
draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen en
een beheer dat beter is uit te leggen aan
de burger.
Namens de STOWA gaat onze dank uit
naar de betrokkenen bij de genoemde
planvormingsprocessen. Enerzijds voor
hun kritische opstelling, waarmee - soms
onbewust - belangrijke bijdragen zijn
geleverd. Anderzijds voor het vertrouwen
dat geruime tijd is gesteld in een
methodiek in wording.
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PHLO-cursus
De Stichting Post-I loger Landbouwonderwijs (PHLO) organiseert een cursus 'De
rol van de waterbalans in het waterbeheer:
kwantiteit en kwaliteit'. De cursus wordt
gehouden op 12, 13 en 14 oktober 1994 in
Wageningen.
In de cursus worden de elementen van de
waterbalans behandeld en diverse toepassingsmogelijkheden voor een doelmatig
integraal waterbeheer gegeven.
Nadere inlichtingen: Bureau PHLO,
Postbus 8130, 6700 LW Wageningen,
telefoon 08370-84093/84092.

