Sanering van verontreinigd hemelwater bijeen houtimpregneerbedrijf

I. Inleiding
Houtsoorten die van nature minder duurzaam
zijn, worden door impregneren met verduurzamingsmiddelen beschermd tegen
biologische aantasting. De meest toegepaste
verduurzamingsmiddelen zijn creosootolie
en mengsels van oplosbare metaalzouten.
Creosootolie wordt bereid uit steenkoolteerolie door gefractioneerde destillatie en
bevat voor circa 90% polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en circa3%
fenolen [1 ]. In tabel Iiseen samenstelling
van creosootolie weergegeven. Het kookpunt
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van de verschillende bestanddelen ligt tussen
de 200-400°C. De hoogmoleculaire PAK
zijn het meest giftig en (verdacht)
carcinogeen. Bij het impregneren met
metaalzouten wordt uitgegaan van geconcentreerde zouten die met water worden verdund

Samenvatting
Houtsoorten die van nature minder duurzaam zijn, worden door impregneren met
verduurzamingsmiddelen beschermd tegen biologische aantasting. De meest
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn creosootolie en (zout)mengsels van koper,
chroom en arseenverbindingen. Creosootolie bevat polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK)en fenol. Door neerslagzullen restanten impregneermiddel of
componenten daarvan afspoelen en uitlogen. In regenwater vaneenopslagterrein voor
gecreosoteerd hout zijn gehalten aan PAK en fenol gemeten van respectievelijk enkele
tot tientallen mg/l. Door overkapping van de opslag van geïmpregneerd hout
kan verontreiniging van hemelwater op het bedrijfsterrein worden voorkomen.
De financiële consequenties hiervan worden (nog) te hoog geacht. Het toepassen
van een stoomfixatie opmetzoutgeïmpregneerd hout lijkt mogelijkheden tebieden om
de uitloging van het impregneermiddel te beperken. Biologische zuivering van
verontreinigd hemelwater blijkt goed mogelijk. PAK's en fenol werden voor meer dan
9 5 % uit dit afvalwater verwijderd. Op een produktiebedrijf van zout-geïmpregneerd
hout met daarnaast alleendeopslagvaneldersgecreosoteerd houtwordtsindseenjaar
met succes biologische zuivering toegepast van het verontreinigde hemelwater.
Het gezuiverde hemelwater wordt grotendeels gebruikt voor de aanmaak van
zoutmengsels voor het impregneerproces.

tot een 3-6% zoutoplossing. Gebruik wordt
gemaakt van zouten op basis van koper,
chroom en arseenverbindingen (CCA enCCzouten) terwijl verbindingen op basisvan
borium en fluor ook worden gebruikt [2. 3],
In tabel 1ishet gehalte aan metalen in
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enkele zouten vermeld. In NEN 3274 zijn
voorschriften opgenomen met betrekking tot
de samenstelling van enkele zouten.
In Nederland wordt door circa 600 bedrijven
hout verduurzaamd. In 34 gespecialiseerde
houtimpregneerbedrijven wordt circa
170.000 m 3 hout gecreosoteerd en circa
130.000 m 3 hout met zouten verduurzaamd.
De produktiecapaciteit van de impregneerbedrijven varieert van circa 5.000 m3 tot
40.000 m 3 hout perjaar. De overige
bedrijven verduurzamen hout door spuiten,
strijken en dompelen, veelal als nevenwerkzaamheid in bijvoorbeeld timmerfabrieken [4], Gecreosoteerd hout wordt
gebruikt voor spoorbielzen, masten,
perkoenen en damwanden. In brak of zout
water wordt vrijwel uitsluitend gecreosoteerd
hout toegepast. Met zout geïmpregneerd
hout wordt voornamelijk gebruikt in de
(scheeps)bouw en als emballage.
2. Proeesbeschrijving
Bij de verwerking van hout in een
impregneerbedrijf iseen aantal processtappen te onderscheiden zoals weergegeven
in afb. 1.Het impregneren gebeurt
hoofdzakelijk door toepassing van de
vacuümdrukmethode. In afb. 2iseen
vacuümdrukinstallatie schematisch
weergegeven.
Lorries volgestapeld met hout worden in een
drukketel gereden. In de afgesloten ketel
wordt onder hoge druk (minimaal 800 kPa)
impregneermiddel in het hout geperst alof
niet voorafgegaan door een vacuümstap.
Afhankelijk van de houtsoort en toepassing
wordt 45-275 kgcreosoot per m3 hout
geïmpregneerd. Aan zout wordt circa
200 l/m 3 dat wil zeggen 4-10 kgzout per m3
hout geïmpregneerd [3].
Na het impregneren wordt inde ketel een
slotvacuüm aangelegd om het overtollige
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impregneermiddel uit of van het hout te
verwijderen. Daarna worden de lorries
vanuit de ketel naar het uitrijspoor
getransporteerd. Voor het met zout
geïmpregneerde hout moet daarna volgens
voorschrift een fixatieperiode in acht worden
genomen door opslag gedurende enkele
dagen afgeschermd van neerslag.
Het gecreosoteerde hout wordt meestal
direct in de open lucht opgeslagen.
In Nederland zijn de opslagterreinen voor
geïmpregneerd hout niet overdekt en veelal
niet voorzien van een gesloten verharding.
3. Sanering procesafvalwater
3.1. Creosoteerproces
Lekvlocistoffen uit de ketel en van het
overdekte uitrijspoor (enkele liters per
impregneercyclus) kunnen worden opgevangen en hergebruikt. Het creosoteren
vindt plaats bij een verhoogde temperatuur

( > 70°C). Bij het aflaten van de druk, de
vacuümperioden en het uitkoken van water
uit de creosoot ontstaat verontreinigde
waterdamp. Daarnaast kan bij gebruik van
waterringpompen per dag enkele honderden
liters verontreinigd sperwater ontstaan.
Door bijvoorbeeld het gebruik van droge
vacuümpompen en het tussenschakelen van
gesloten condensors voor het afvangen van
de verontreinigde waterdamp kan
verontreinigd sperwater worden voorkomen.
Door condensatie van de verontreinigde
dampstromen ontstaat per m 3 geïmpregneerd
hout circa 25 litercondenswater.Met behulp
van een gravitatie-afschcider kan creosootolie voor een deel uit het afvalwater worden
afgescheiden en hergebruikt. De resterende
stroom bevat hoge gehalten aan PAK en
fenolen en dient te worden gezuiverd
alvorens lozing op de riolering of in
oppervlaktewater kan plaatsvinden.

TABEL I— Samenstelling van creosootolie en enkele geconcentreerde zouten gebruikt als
hotttverduitrzainingstuiddelen [/,-?[.

Bestanddeel
fenolen
nattaleen
lenantreen
acenafteen
fluoranteen
fluoreen
methvlnaftaleen
pyreen
carhazol
anthraceen

CC-/outcn

CCA-zouten

Creosootolie
gew, %

metaal

gew. %

metaal

gew. %

3
7-28
9-14
2 - 5
2-5
2-4
1- 4
2-3
1,8- 2.7
1,2- 1,8

koper
chroom
arseen

8 . 4 - 11.8
13,8- 19,5
6.8-22
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Afb. 2 - Schema van een vacuüm-drukinstallatie (I)
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Verwerking van het verontreinigde
condenswater bijderden wordt ook alsgoede
mogelijkheid gezien [4].
3.2. Zoutimpregneerproces
Bij dit proces wordt bij omgevingstemperatuur gewerkt, zodat nagenoeg geen
verontreinigde waterdamp ontstaat.
Lekvloeistoffen, condensaat (enkele m3/jaar)
en koelwater van de vacuümpompen kunnen
worden hergebruikt. Lozing van afvalwater
kan dus worden voorkomen.
4. Verontreinigd hemelwater
Geïmpregneerd materiaal blijft meestal
gedurende enkele weken totmaanden ophet
bedrijfsterrein opgeslagen. Door neerslag
kan niet in het hout opgenomen impregneermiddel afspoelen en uitlogen. Indien de
opslag plaatsvindt op een gesloten
verharding voorzien van terreinriolering
ontstaat een lozing van verontreinigd
hemelwater. De verontreinigingsgraad van
het hemelwater isafhankelijk van
verschillende factoren. De mate van uitloging
van stoffen uit het hout speelt een grote rol.
In 1982 zijn inopdracht vaneen impregneerbedrijf bundels gecreosoteerd hout
onderworpen aan gesimuleerde regenbuien
(zogenaamde doucheproeven) om een
indruk te krijgen van de mate van uitloging.
In het aflopende water iseen gehalte aan
PAK (6 van Borneff) gemeten van
gemiddeld 1,3 mg/l en gemiddeld 5,2 mg/l
aan enkele overige PAK-verbindingen.
Het gehalte aan fenol bedroeg gemiddeld
13 mg/l. In 1986 isdoor het
TNO-Houtinstituut [5]onderzoek verricht
naar de uitloging van gecreosoteerd en met
zout (CCA) geïmpregneerd hout dat wordt
gebruikt als oeverbeschermingsmateriaal.
Hout van bepaalde afmetingen is gedurende
een bepaalde tijd geplaatst in bakken met
(stagnant) water. Vastgesteld isdat de
uitloging van gecreosoteerd hout inde eerste
weken het grootst is.maar ook na enkele
weken nog behoorlijk kan zijn.
Voor fluorantheen iseen uitloging gemeten
van circa 0.03% over een periode van
8 weken en voor de overige PAK van de
'6 van Borneff' tot 0,02% van de
geïmpregneerde hoeveelheid. Ten aanzien
van het met zouten geïmpregneerd hout is
afhankelijk van de houtsoort een uitloging
gemeten van enkele tot tientallen mg/m2 hout
per week. In opdracht van VROM heeft het
TNO-Houtinstituut in 1987 ook onderzoek
verricht naarde uitlogingvan geïmpregneerd
hout. Hierbij zijn bundels geïmpregneerd
hout in de buitenlucht opgeslagen en ishet
aflopende hemelwater onderzocht.
De resultaten van dat onderzoek zullen
binnenkort worden gerapporteerd.
Momenteel wordt door DBW/Riza en het
hoogheemraadschap West-Brabant
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onderzoek verricht naar de uitloging van
gecreosoteerd hout dat alsbeschoeiingin
contact met oppervlaktewater is toegepast.
Het hemel-, drain- en kwelwater afkomstig
van het terrein van een houtïmpregneerbedrijf waarop gecreosoteerd en met zout
geïmpregneerd hout werd opgeslagen iseen
aantal keren onderzocht op verontreinigde
bestanddelen waaronder microverontreinigingen. De resultaten zijn
vermeld in tabel II. Het onderzoek toonde
aan dat in het in oppervlaktewater geloosde
water fenol en PAK in dusdanige
concentraties voorkwamen dat lozingin
oppervlaktewater niet langer toelaatbaar
werd geacht.
5. Sanering verontreinigd hemelwater
5.1. Uitgangspunt sanering
Enkele PAK-verbindingen en arseen zijn
aangemerkt als potentiële zwartelijststoffen

Voor met zout geïmpregneerd hout iseen
stoomfixatie ontwikkeld die in de praktijk
reeds met succes wordt toegepast (Wolfix,
Hifix). Na het impregneren vindt door
toepassing van lagedruk verzadigde stoom
een versnelde fixatie plaats. In afb. 3ishet
stoomfixatieproces schematisch
weergegeven. Met vurenhout en grenenhout.
dat met een 4% oplossing van CCA is
geïmpregneerd in een hoeveelheid van
120 kg per m 3 en een stoomfixatie heeft
ondergaan, zijn uitloopproeven uitgevoerd.
De fixatie vond plaatsgedurende 1,5uurmet
lagedruk stoom bij een temperatuur van
70°C in het hout. De proefstukken (10cm
lang, diameter 7 cm) werden gedurende
24 uur ondergedompeld inwater van 20°C.
De eerste resultaten van uitloogproeven (zie
tabel III) zijn veelbelovend. Nader onderzoek in bijvoorbeeld stromend water zal
moeten uitwijzen hoe het uitlooggedrag van

'fABEL II - Analyseresultaten vanhemel-, drain-en
kwelwater afkomstig vanhetopslagterrein vaneen
houtimpregneerbedrijf.

czv
BZV 5
Chroom
Koper
Arseen
Fenolen
lorneff)
PAK (6 van I
Naftaleen

i

151 mg/l
37 mg/l
0,3 mg/l
0,4 mg/1
0.3 mg/l
1,8 mg/l
0,2 mg/l
5.5 mg/l

h

het opdeze wijze behandelde hout inde tijdis
en of stoomfixatie van met andere zouten
geïmpregneerd hout vergelijkbare resultaten
geeft. Verwacht wordt, dat ook bij het
gebruik van het hout 'in hetveld'de uitloging
van het met stoom gefixeerde hout minderzal
zijn.
De investeringskosten voor het stoomfixatieproces bedragen circaƒ 100.000- bij een
produktiecapaciteit vancirca 10.000 m 3 hout
per jaar. De exploitatiekosten worden
berekend op ƒ 7,50-/ 10,-perm 3 hout [6],
TABEL lil - Uitloogcijfersproefstukken
geïmpregneerd hout [5].
[Cr]
Grenen vers geïmpregneerd
Grenen met stoom gefixeerd
Vuren vers geïmpregneerd
Vuren met stoom gefixeerd

5.2. Bronmaatregelen
Sanering van de lozing van verontreinigd
hemelwater kan op verschillende manieren
worden bereikt.
Door overkapping van de opslag van
geïmpregneerd hout kan verontreiniging van
hemelwater op het bedrijfsterrein worden
voorkomen. De investeringskosten vooreen
dergelijk overdekte opslag inclusief een
eenvoudige verharding worden geraamd op
circa ƒ 300,—lm2. Deze financiële lasten
worden (nog) te hoog geacht. Bovendien zal
het geïmpregneerde hout, zodra het buiten
de overdekte opslag in aanraking met
neerslag komt, alsnog uitlogen en aanleiding
geven tot verontreiniging.
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TABEL IV - Analyseresultaten van verzamelde
etmaalmonsters van hetgezuiverde hemel-, drain- en
kwelwater afkomstig vanhet opslagterrein vaneen
houtimpregneerbedrijf.
Parameter

czv
BZV, (atu)
Cr
Cu
Zn
As
Fenolindex
PAK (6 van Borneff)
Naftaleen
Anthraceen
Pvreen
Fenantreen

Eenheid

Effluent

mg 1
me 1
(Hg/I
Hg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/I
Hg/l
Hg/I
Hg/l
Hg/I
Hg 1

76

ft

139
7ft
130
190
18
2.ft
ft.9
0.5
3,2
0.2

TABEL IV — Analyseresultaten vanhet gezuiverde
hemelwater afkomstig van het opslagterrein vaneen
houtimpregneerbedrijf.
Parameter

r/v

BZV,
Chroom
Koper
Arseen
Zink
Fenolen
PAK (6 van Borneff)
Naftaleen
Anthraceen
Pvreen
Fenantreen

Eenheid

Effluent

mg/l
mg/l
Hg/l
Hg/'
Hg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/'
Hg/l
Hg 1
Hg/l
Hg-'

51
4
100
77
37
810
11
0.9
< 0.02
0.04
0.35
<0.02

5.3. Zuivering verontreinigd hemelwater
Eind 1983 is met een proefzuivering op
labschaal (capaciteit 1l/uur) onderzoek
verricht naar dezuivering (volgenshet actiefslibsysteem) van afvalwater afkomstig van
een houtimpregneerbedrijf. Het afvalwater
bestond uit hemelwater afkomstig van het
opslagterrein met gecreosoteerd en met zout
geïmpregneerd hout en het uitrijspoor, drain/kwelwater en een geringe hoeveelheid
huishoudelijk afvalwater. Uit de analysecijfers bleek, dat fenolen en PAK voor meer
dan 9 5 % uit het afvalwater werden
verwijderd [6].Op basis van deze gunstige
resultaten werd in 1984 op een houtimpregneerbedrijf door Techmil B.V. een
biologische zuivering (actief-slibsysteem)
gebouwd. De investeringskosten bedroegen
circa ƒ 100.000,-.
Het afvalwater (voornamelijk hemelwater)
werd eerst verzameld in een buffertank
(inhoud 40 m 3 ) waarin tevens drijvende en
bezinkbare delen werden achtergehouden.
Vanuit deze tank werd de zuiveringsinrichting met een vrij constante hoeveelheid
afvalwater (maximaal 2 m 3 /uur) gevoed.
In tabel IV zijn de analyseresultaten van het
gezuiverde afvalwater vermeld.
In 1986 ishet bedrijf verplaatst naar een
nieuwe vestiging. In dat bedrijf wordt perjaar
circa 9.000 m 3 hout met zout geïmpregneerd
dat op een gesloten verharding van circa
7.800 m 2 wordt opgeslagen.
De investeringskosten van het verhardings-

terrein bedragen circa ƒ 125,-/m 2 inclusief
de kosten voor de terreinriolering. Op dit
terrein wordt ook elders gecreosoteerd hout
opgeslagen. Het in de terreinriolering
ingezamelde verontreinigde hemelwater
wordt sinds een jaar biologisch gezuiverd.
Het zuiveringssysteem is schematisch
weergegeven in afb. 4. Het gezuiverde
hemelwater wordt verzameld in een
schoonwaterkelder (inhoud 120m3) en
grotendeels hergebruikt voor de aanmaak
van zoutmengsels en de produktie van stoom
voor het impregneerproces. In de praktijk
wordt ervan uitgegaan, dat gezuiverd
creosoothoudend afvalwater (regenwater)
zonder problemen kanworden gebruikt voor
de aanmaak van zoutoplossingen voor het
impregneerproces, indien het CZV
< 100 mg/l bedraagt [6].De rest van het
gezuiverde water, naar verwachting minder
dan 500 m 3 /jaar, wordt periodiek geloosd op
de gemeentelijke vuilwaterriolering.
Enkele analyseresultaten van het gezuiverde
hemelwater zijn weergegeven in tabel V.
Hieruit blijkt, dat het restgehalte aan PAK,
fenolen, chroom, koperen arseen zeerlaagis.
Naar de herkomst van het verhoogde gehalte
aan zink wordt nog een onderzoek ingesteld.
De investeringskosten van de zuiveringsinstallatie bedragen circa ƒ 100.000,-en de
exploitatiekosten bedragen circa ƒ 4 0 . 0 0 0 per jaar [6].
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Kleine zuiveringssystemen
behoeven qua zuiveringsrendement niet onder te doen
voor grote systemen
De resultaten van enkele jaren praktijkonderzoek aan 14 kleinschalige
zuiveringssystemen (5-200 i.e.) zijn in de
Publicatiereeks Milieubeheer van het
Ministerie van VROM gepubliceerd.
Naast de beschrijving van de onderzoekslokaties en de toegepaste systemen wordt
in dit rapport ingegaan op de zuiveringsresultaten, de bedrijfsaspecten, de invloed
op het ontvangende oppervlaktewater en
de kosten. Tevens is gerapporteerd over

enige specifieke onderzoeken als
fosfaatvrij wassen en denitrificatiemogelijkheden. De belangrijkste conclusie uit
het rapport is dat kleine zuiveringssystemen qua zuiveringsrendement niet
onder behoeven te doen voor grote
systemen.
Per onderzoekobject is gedetailleerde
informatie vastgelegd in 14 'lokatierapporten'. Deze lokatierapporten zijn
verkrijgbaar bij Witteveen + Bos, Raadgevende Ingenieurs te Deventer. Het
hoofdrapport is tegen betalen van f 4 0 , sehriftelijk te bestellen bij Staatsuitgeverij/
DOP, postbus 20014, 's-Gravenhage
onder vermelding van het ISBN-nummer
90 346 1707 6 en een afleveringsadres.
Op basis van de onderzoeksresultaten
wordt momenteel gewerkt aan het
opstellen van concept-richtlijnen ten
aanzien van ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer van systemen voor individuele behandeling van afvalwater.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij het
Directoraat-Generaal Milieubeheer,
ir. G. Martijnse.

Convenant om resten
bestrijdingsmiddelen milieuvriendelijker te verwijderen
Boeren en tuinders moeten vanaf
1 oktober 1989 een installatie hebben om
de verpakkingen van de gewasbeschermingsmiddelen schoon te spoelen.
De schoongespoelde verpakkingen
kunnen zij dan als bedrijfsafval meegeven.
Aangebroken verpakkingen kunnen vanaf
1 januari 1989 kosteloos bij de depots
voor klein chemisch afval ingeleverd
worden. De kosten van verwijdering zijn
voor rekening van fabrikanten en importeurs.
Rijksoverheid, betrokken handelaren,
fabrikanten en Landbouwschap hebben
hierover vrijdag 23 december een
convenant afgesloten.
Het Landbouwschap ondertekende het
convenant namens de georganiseerde
landbouw. Voorzitter Doornbos zei bereid
te zijn meer afspraken te maken over het
milieu maar de maatregelen moeten voor
agrarische bedrijven wel economisch haalbaar zijn. Hij pleitte verder voor een
samenhangend beleid, zodat boeren en
tuinders weten welke investeringen hen te
wachten staan.
De fabrikanten en importeurs van de
gewasbeschermingsmiddelen zullen in het
vervolg op de verpakking aangeven hoe
deze verwijderd moet worden,
fabrikanten en importeurs die het
convenant hebben ondertekend, zullen op
de verpakking ook het opschrift Storeherpakking plaatsen.

