Onderzoek zwarte-lijststoffen: deaanwezigheid daarvan
inindustrieel afvalwater

1. Inleiding
De EG en de IRC hebben richtlijnen
opgesteld om de verontreinigingen van het
aquatisch milieu te verminderen. Zij onderscheiden twee groepen van verontreinigende
stoffen:
- de meest gevaarlijke, opgenomen in de
zwarte lijst;
- de minder gevaarlijke, opgenomen in de
grijze lijst.
Op de zwarte lijst komen - met uitzondering
van kwik en cadmium - g e e n afzonderlijke
stoffen voor, maar uitsluitend families en
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groepen van stoffen. De definitieve
aanwijzing van zwarte lijststoffen vindt voornamelijk plaats op grond van toxiciteit,
persistentie en bio-accumulatie. Inmiddels
iseen aantal stoffen voor nadere studie
geselecteerd [lit. 1],
Het RIZA wileen beterinzicht hebben inhet
voorkomen in industrieel afvalwater van,
voor nadere studie voorgedragen, zwarte
lijststoffen. Hiertoe werd in het afvalwater
van een aantal Nederlandse bedrijven
onderzoek verricht. Het onderzoek strekte
zich uit over de periode april 1980- februari
1982.
Het doel van dit inventariserende onderzoek
wasniet een totale balansoptestellenvan de
lozingen in de Nederlandse oppervlaktewateren. Om deze reden iszowel het aantal
onderzochte bedrijven alshet aantal
monsters per bedrijf beperkt gehouden. De
gemaakte schattingen van jaarvrachten
hebben daarom uitsluitend betrekking op de
onderzochte bedrijven.
2. Opzet van het onderzoek
2 1. Stoffen
In de afvalwaterstromen isde aanwezigheid
onderzocht van de volgende stoffen:
—arseen
— benzidine
— chloorethers
—hexachloorbenzeen (HCB)
—hexachloorbutadieen (HCBu)
—polychloorbifenylen (PCB)
— pentachloorfenol
—een aantal pesticiden
—2,4, 5-trichloorfenoxyazijnzuur(2,4,5-T)
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— tetrachloormethaan.
Ondanks het feit dat 2,4, 5-T niet als zwarte
lijststof isvoorgedragen, isdeze in het
onderzoek meegenomen in verband met de
discussie binnen de EG over de dioxineproblematiek.

betrekking hebben ophetbeperkte aantal bij
dit onderzoek betrokken bedrijven. Een
schatting van detotale emissievaneen gehele
bedrijfstak isvanwege de grote onbetrouwbaarheid (beperkte hoeveelheid gegevens)
niet gemaakt.

2.2. Bedrijven
De selectie van de potentiële lozers heeft
plaatsgevonden op grond van de kennis die
bij het RIZA reeds aanwezig was.
Het RIZA maakte ook gebruik van
rapporten dievoordeEG-commissie werden
opgesteld. In deze rapporten worden zwarte
lijststoffen behandeld die bepaalde bedrijfstakken met het afvalwater kunnen lozen.
De geselecteerde bedrijven mogen min of
meer representatief worden geacht voorde
bedrijfstakken waartoe zijbehoren. Dit geldt
in mindere mate voor de bedrijfstak
chemische grondstoffen. Vele bedrijven uit
deze bedrijfstak nemen in het algemeen in
Nederland een unieke positie in. De onderzochte bedrijven behoren totzowel Rijks-als
niet-Rijkslozers. De betrokken waterbeheerders verleenden hun medewerking
aan het onderzoek.
De volgende bedrijfstakken zijn onderzocht:

3.1. Arseen
Arseen iseen half-metaal, dat inde aardkorst
algemeen voorkomt. De gemiddelde concentratie in de aardkorst is5mg/kg. In grondwater kan, vooral ingebieden met
vulkanische activiteit, een hoog gehalte
arseen worden aangetroffen. Arseen iseen
stof, die op grond van de carcinogene
werking in of via het water tot de zwarte lijst
behoort. De Internationale Rijncommissie
heeft onlangsbesloten dat hetvaststellen van
grenswaarden voor lozingen van arseen
momenteel niet nodig is,omdat de arseenconcentratie in het Rijnwater geen gevaar
vormt voor de menselijke gezondheid (47e
plenaire vergadering, Brussel 15 juni 1982).
In hoeverre arseen bio-accumulerende
eigenschappen heeft, isnog niet duidelijk.
Het element arseen is vanzelfsprekend
persistent.

—chemische bedrijven
—kleurstoffenindustrie
—formuleerbedrijven
—textielindustrie
—leerindustrie
—papierindustrie
—vuilverbranding

6 bedrijven
3 bedrijven
2 bedrijven
2 bedrijven
1bedrijf
2 bedrijven
1bedrijf

2.3. Bemonstering en analyse
De afvalwaterstromen zijn volume-proportioneel bemonsterd. In een enkel geval zijn
steekmonsters genomen. De bemonsteringspunten zijn in de meeste gevallen ten minste
tweemaal 24 uur bemonsterd.
De analyses zijn uitgevoerd door de laboratoria van RIV, TAUW en RIZA. Door het
ontbreken van een operationele benzidinebepaling ishet totaal aan aromatische amines
onderzocht.
PCB zijn in eerste instantie geanalyseerd
volgens de perchloreringsmethode. Door
minder betrouwbare resultaten met deze
methode isin enkele gevallen PCB-onderzoek gedaan volgens de patroonherkenningsmethode. Deze methode is betrouwbaarder omdat het patroon vandepieken van
het chromatogram wordt vergeleken met het
patroon van bekende PCB-mengsels.
3. Resultaten vanhet onderzoek
De onderzoekresultaten zijn per bedrijf, of
als het meer bedrijven uit één bedrijfstak
betreft per bedrijfstak, als gemiddelde
jaarvracht weergegeven. Het tussen haakjes
geplaatste getal geeft de mediane jaarvracht
aan. Duidelijk moet worden gesteld dat de
jaaremissies per bedrijfstak uitsluitend

In de literatuur wordt melding gemaakt van
mogelijke biotransformatie van anorganische
tot organische arseenverbindingen.
Arseen heeft, veelal uitgaande van arseentrioxide, diverse toepassingsgebieden:
- Grondstof voor eindprodukten die
gebruikt worden als ontbladeringsmiddel,
voor houtconservering en als bestrijdingsmiddelen.
- Gebruik in leerlooierijen bij het
prepareren van huiden (arseentrioxide) en
alsontharingsmiddel (arseensulfide).
- Stabilisator van weekmakers in PVC.
- Toevoeging aan glassmelt (betere ontkleuring).
Arseen isvaak aanwezig als verontreiniging
in ertsen. Om deze reden heeft men het
aangetroffen in het afvalwater van ertsverwerkende en metallurgische bedrijven.
In Nederland bedroeg het gebruik van
arseen:
- in 1979 ca. 280 ton
- in 1980 ca. 125 ton.
De stof natriumarseniet issindsoktober 1981
uitsluitend toegelaten als aardappelloofdodingsmiddel bijpootaardappelen [lit. 2,3],
Onderzoekresultaten
Arseen isonderzocht bij twee formuleerbedrijven en een leerlooierij. Bij één
formuleerbedrijf werd slechts éénmaal
arseen boven de detectiegrens (1 ug/1)
aangetoond. In hetafvalwater van het andere
formuleerbedrijf werd in alle gevallen arseen
aangetroffen. De jaarlijkse vracht bij dit
bedrijf lagindeordevangrootte van 6(4)kg.
Bij de leerlooierij isin het afvalwater geen
arseen boven de detectiegrens aangetoond.
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3.2. Benzidine
Benzidine iseen aromatische amine.
De acute toxiciteit van benzidine isniet
bijzonder hoog. Benzidine iseen bewezen
carcinogene stof voor de mens. Bewijzen van
carcinogeniteit inof via het water ontbreken
echter. Benzidine isinwater niet persistent
(halfwaardetijd van 4 uur). Bio-accumulatie
tot hoge gehalten inorganismen wordt niet
erg waarschijnlijk geacht.
De belangrijkste toepassing van benzidine
ligt op het terrein van de kleurstoffen. Veel
'azo-kleurstoffen' worden geproduceerd met
benzidine alsgrondstof. De op basis van
benzidine vervaardigde kleurstoffen worden
voornamelijk toegepast indepapier-, textielen leerindustrie.
Geringe hoeveelheden (enkele procenten)
vrij benzidine worden in azo-kleurstoffen
aangetroffen.
In Nederland vindt geen produktie van
benzidine plaats.
Het totale gebruik inde EGwordt geschat op
ca. 500 ton per jaar [lit. 2],
Onderzoekresultaten
Benzidine, gemeten als totaal aromatische
amines, isonderzocht in het afvalwater van
één chemisch-grondstoffenbedrijf, drie
kleurstoffenbcdrijven, één textielindustrie en
twee papierfabrieken.
Bij alle onderzochte bedrijven zijn
aromatische amines aangetoond.
De jaarlijkse emissiesworden geschat op:
— het chemische grondstoffenbedrijf
ca. 220 ( 90 kg)
— de drie kleurstoffenbedrijven
ca. 500 (450) kg
— de textielindustrie
ca. 25 ( 30) kg
— de twee papierfabrieken ca. 90 ( 70) kg
Bij één papierfabriek iszowel het influent als
het effluent van de actief-slibinstallatie
bemonsterd. Het verwijderingsrendement
van aromatische amines bedroeg gemiddeld
80%.
3.3. Chloorethers
Bis (2-chloorethyl)etheren bis (2-chloorisopropyljether behoren tot de groep van de
chloorethers.
Bis (2-chloorethyl)ether isverdacht carcinogeen (voor dieren). De vorming van chloorethers, met name bis (2-chloorethyl)ether,
kan worden verwacht bij de chlorering van
oppervlaktewater (voor de bereiding van
drinkwater) indien dat water ethylether of
isopropylether bevat.
Volgens literatuurgegevens zijn chloorethers
persistent.
Chloorethers worden toegepast als:
—oplosmiddel voor olie, bepaalde oliebestanddelen en hars
—verwijderingsmiddel voor verf en lakken
—ontvettings- en reinigingsmiddel
—tussenprodukt voor andere chemicaliën

—insekticide (alleen bis (2-chloorethyI)
ether).
Chloorethers ontstaan alsbijprodukten bijde
produktie van propyleen- en ethyleenglycol
(produktie via kalkhydrine-route).
Voor zover bekend vindt in Nederland geen
produktie van chloorethers plaats. Wel isde
mogelijkheid aanwezig dat ze als bijprodukten worden gevormd. De produktie
van bis (2-chloorethyl)ether wordt inde EG
op minder dan 100 ton per jaar geschat
[lit. 4, 5],
Onderzoekresultaten
De aanwezigheid van chloorethers isbij twee
bedrijven van de bedrijfstak chemische
grondstoffen onderzocht.
Bis (2-chloorethyl)ether isingeen enkel
gevalinconcentraties boven de detectiegrens
(1-10 /xg/1) aangetroffen.
Bis (2-chloorisopropyl)ether werd slechts
eenmaal gemeten. Een globale schatting van
de geloosde vracht door dit bedrijf geeft ca.
1(0) kg per jaar.
3.4. Hexachloorbenzeen (HCB)
Hexachloorbenzeen (HCB), een gechloreerde aromatische koolwaterstof, iseen stabiele
verbinding. Voor vernietiging door middel
van verbranding zijn temperaturen van ten
minste 1.000-1.200°C noodzakelijk. De stof
wordt zowel chemisch als biologisch
nauwelijks afgebroken. HCB issterk
bio-accumulerend in vele organismen.
HCB wordt toegepast als:
—selectief fungicide voor de bescherming
van graanzaden;
—grondstof voor pentachloorfenol,
natriumpentachloorfenolaat en pentachloorthiofenol.
HCB ontstaat, tezamen met hexachloorbutadieen en hexachloorethaan als nevenprodukt bij de produktie van lagere
gechloreerde koolwaterstoffen (tctrachloormethaan en perchloorethyleen). HCB zou
daarom aangetroffen kunnen worden bij
bedrijven, diedezeoplosmiddelen (of andere
gechloreerde koolwaterstoffen) produceren
of gebruiken. HCB kan eveneens worden
gevormd bij de produktie van chloor in de
zgn. chlooralkalicellen, indien gebruik wordt
gemaakt van grafietelektroden. Vanwege de
stabiele structuur van HCB bij hoge
temperaturen, alsmede de mogelijkheid van
vorming in aanwezigheid van chloorhoudende stoffen bij verbrandingsprocessen
isemissie door vuilverbrandingsinstallaties
niet uitgesloten.
De totale produktie inde EG (niet in
Nederland) wordt geschat op ca. 3500 ton/
jaar [lit. 6, 7].
Onderzoekresultaten
Het afvalwater van vier chemische grondstoffenbedrijven, één kleurstoffenbedrijf en

een vuilverbrandingsinstallatie zijn op de
aanwezigheid van hexachloorbenzeen
onderzocht. In alle afvalwatermonsters werd
hexachloorbenzeen aangetoond.
Uit de resultaten zijn de volgende jaarvrachten voor de onderzochte bedrijven te
schatten:
— de vier chemische grondstoffenbedrijven
ca. 300 (280) kg
- de kleurstoffenindustrie ca. 15 (0.2) kg
- de vuilverbranding
ca. 0,1 ( 0) kg
3.5. Hexachloorbutadieen (HCBu)
Hexachloorbutadieen(HCBu), een onverzadigde gechloreerde alifatische koolwaterstof, iseen stabiele, niet brandbare kleurloze
vloeistof. HCBu wordt onder invloed van
licht nauwelijks afgebroken. Ook chemische
afbraak wordt minimaal geacht. Een aantal
onderzoekers beschouwen HCBu als toxisch
voor vissen. Bio-accumulatie van HCBu isin
sommige aquatische organismen aangetoond
(bio-accumulatiefactor: 500-10.000).
Er zijn geen gegevens beschikbaar
betreffende de biodegradatie.
HCBu wordt toegepast als:
—oplos- en extractiemiddel in industriële
processen
- diëlektricum
—katalysator bij de vulcanisering van
rubber.
In zowel de EG alsde VSvindt geen
specifieke produktie van HCBu plaats.
HCBu ontstaat, als nevenprodukt bij de
produktie van lage gechloreerde koolwaterstoffen. In de EG ontstaat op deze wijze ca.
10.000 ton/jaar. Deze hoeveelheid overtreft
de vraag, zodat het merendeel wordt vernietigd of gestort [lit. 8],
Onderzoekresultaten
Onderzoek naar hexachloorbutadieen is
uitgevoerd in de afvalwaterstromen van
dezelfde bedrijven alsbij hexachloorbenzeen. Bij twee bedrijven in de categorie
chemische grondstoffen en bij de vuilverbrandingsinstallatie werd in het afvalwater geen HCBu boven de detectiegrens
(0,1 yu.g/1)gemeten.
Voor de bedrijven waar HCBu in het
afvalwater wel isaangetoond, zijn de
volgende jaarvrachten te schatten:
— de twee chemische grondstoffenbedrijven
ca. 50 (55) kg
- de kleurstoffenindustrie
ca. 0,2 ( 0) kg
3.6. Polychloorbifenylen (PCB)
Polychloorbifenylen zijn mengsels van
bifenylen waar waterstofatomen (maximaal
tien) zijn vervangen door chlooratomen.
PCB zijn chemisch en microbiologisch zeer
slecht afbreekbaar. Depersistentie neemt toe
met toenemend chloorgehalte. Wegens de
geringe afbreekbaarheid en goede oplosbaarheid in vetten hebben PCB de neiging
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zichoptehopen invoedselketens.Alsgevolg
van de door PCB optredende milieuproblemen heeft Nederland een PCB-besluit
uitgevaardigd dat voortvloeit uit door de EG
gestelde richtlijnen. Dit besluit regelt het op
de markt brengen van PCB-bevattende
apparaten en van de verwijdering van PCB
uit het milieu. PCB worden uitsluitend
industrieel toegepast. Enkele toepassingen
zijn:
Toepassing inopen systemen
- Weekmaker in kunststoffen
- In boor-, snij- en smeerolie
- In verf, lak, inkt en lijm
- Impregneermiddel voor katoen en papier.
Toepassing ingesloten systemen
- Isolatievloeistof in grote transformatoren
- Diëlektricum in condensatoren
- Warmteoverdrachtsvloeistof in
verwarmingsleidingen.
In 1978 bedroeg de totale produktie in de
EG (uitsluitend buiten Nederland) ca.
17.000 ton.
Een studie naar de toepassing van PCB in
Nederland heeft geleid totdeconclusiedatin
elk geval ca. 540 ton PCB aanwezig moet
zijn. De jaarlijkse toename ligt tussen
10-12 ton [lit. 9, 10, 11).
Onderzoekresultaten
PCB zijn onderzocht in het afvalwater van
twee textielbedrijven, twee papierfabrieken
en een vuilverbrandingsinstallatie.
Analyse van de afvafwatermonsters met de
perchloreringsmethode gaven inallegevallen
positieve resultaten. Een geheel ander beeld
werd verkregen na analyse van de monsters
met de patroonherkenningsmethode. Slechts
eenmaal isaroclor 1254inhetafvalwater van
een textielbedrijf aangetoond. Dit zou voor
dit bedrijf een jaarlijkse vracht van ca.0.5 kg
betekenen.
Meting van PCB in afvalwaterstromen wordt
minder zinvol geacht. Een potentiële bron
van PCB zijn de bij vele industrieën
opgestelde transformatoren. Eventuele
lekkages zullen nauwelijks in onderzoek van
het effluent tot uiting komen.
Onderzoek naar de staat waarin de transformatoren verkeren lijkt daarom zinniger.
3.7. Pentachloorfenol (PCP)
Pentachloorfenol (PCP) iseen monocyclische aromatische koolwaterstof. PCPis
tamelijk persistent. PCP wordt zowelin
zuivere alstechnische vorm toegepast.
Het technische pentachloorfenol bevat
tevens tot 13% andere chloorfenolen. Tetrachloorfenolen, kleine hoeveelheden dioxinen
en furanen zijn de belangrijkste onzuiverheden. Pentachloorfenol en het natriumzout
hiervan vinden alspesticide ruime
toepassing. Het gebruik in Nederland
beperkt zich voornamelijk tot hout-

conservering en ontsmettingsmiddel in
ziekenhuizen. In 1979 bedroeg de produktie
van pentachloorfenol in de EG in totaal
3.900 ton en van het natriumzout 4.800 ton
(geen produktie in Nederland).
Tevens vindt in de EG op ruime schaal
formulering plaats. In 1979werd 30-40 ton
pentachloorfenol geformuleerd voor gebruik
in Nederland. In de EG wordt naar schatting
ca. 2.000 ton geformuleerd [lit. 8).
Onderzoekresultaten
De aanwezigheid van pentachloorfenol is
onderzocht en aangetoond in het afvalwater
van twee textielbedrijven en twee papierfabrieken. De geschatte jaarvrachten voor
deze bedrijven zijn:
- de twee textielbedrijven
ca. 80 (80) kg
- de twee papierfabrieken
ca. 50 (50) kg
Het in- en effluent van de actief-slibinstallatie van één van de papierfabrieken is
geanalyseerd. Hetgemiddelde verwijderingsrendement voor pentachloorfenol bedroeg
ca. 70% (mediaanwaarde ca. 90%).
3.8. Pesticiden
Hexachloorcyclohexaan:
Hexachloorcyclohexaan, een monocyclische
koolwaterstof, omvat een groep van
minimaal zeven stereo-isomeren.
De bekendste zijn a-HCH en 7-HCH.
y-HCH wordt gebruikt alspesticideonder de
naam lindaan. Het isde enige hexachloorcyclohexaan met pesticide eigenschappen.
De verschillende isomeren zijn tamelijk
stabiele verbindingen. Lindaan wordt in
Europa veel gebruikt als pesticide in de
landbouw en veeteelt, de huishoudens,
bosbouw en voor de ommanteling (covering)
van elektrische kabels (tegen termieten).
In de EG wordt buiten Nederland, ca.
40.000 ton technisch HCH geproduceerd.
Hieruit wordt ca.5.000ton lindaan gemaakt.
In Nederland wordt ca. 70 ton lindaan
geformuleerd (35 tonvoorgebruik in Nederland) [lit. 7).
Heptachloor en heptachloorepoxidc:
Heptachloor en heptachloorepoxide zijn
tricyclische gechloreerde koolwaterstoffen.
Heptachloor iseen persistent insekticide.
Heptachloor isvoor het eerst gevonden als
component van technisch chloordaan.
Heptachloorepoxide iseveneens een zeer
stabiele en persistente verbinding.
Heptachloor wordt gebruikt alspesticide in
de landbouwen inbeperktematebijde houtconservering. Heptachloor wordt geproduceerd uit dezelfde grondstoffen als
chloordaan.
In de EG vindt geen produktie van heptachloor plaats. Door de strenge restricties op
het gebruik isook de hoeveelheid geformuleerde heptachloor beperkt. De totale
hoeveelheid in de EG geformuleerde

heptachloor zou 30 ton/jaar bedragen
(formulering in Nederland door twee
bedrijven). Vandeze hoeveelheid wordt ruim
20 ton naar buiten de EG geëxporteerd. In
Nederland zouvolgensschattingen 2 ton/jaar
worden gebruikt [lit. 7).
Chloordaan:
Chloordaan iseen tricyclische gechloreerde
koolwaterstof. Het kan in de cis (a-chloordaan) en trans (y-chloordaan) vorm voorkomen. Chloordaan iseen tamelijk stabiele
verbinding die inhetmilieualspersistent kan
worden aangemerkt. In technisch heptachloor wordt chloordaan als verontreiniging
aangetroffen.
Chloordaan wordt toegepast als bestrijdingsmiddel in de landbouw en bij houtbescherming.
In de EG vindt geen produktie plaats.
Formulering vindt in een beperkt aantal
bedrijven plaats (in Nederland twee).
Volgens schattingen wordt in Nederland
500 kg/jaar gebruikt. Voorde gehele EG zou
het gebruik 3ton/jaar zijn.De verwachtingis
dat het gebruik en de formulering van
chloordaan verder zullen teruglopen
[lit. 5, 7).
Drins:
Aldrin, dieldrin en endrin zijn quatrocyclische gechloreerde koolwaterstoffen. De
drins zijn in de EG ingebruik alsbestrijdingsmiddel voor:
— houtconservering
— kabelbehandeling
—landbouwkundige doeleinden (beperkt).
De drins worden, voor wat Europa betreft,
uitsluitend in Nederland geproduceerd. De
grootste hoeveelheid hiervan wordt naar
buiten de EG uitgevoerd. Er zijn inde loop
der jaren een aantal vervangingsmiddelen
voor de drins op de markt gekomen. Voor
aldrin en dieldrin zijn dat onder andere
carbofuran, lindaan en voor endrin isdat
endosulfan.
Het gebruik in de EG isjaarlijks 54 ton
aldrin, 33 ton dieldrin en 8ton endrin. In
Nederland zou uitsluitend aldrin in een
hoeveelheid van 500 kg worden gebruikt
[lit. 12].
Endosulfan:
Endosulfan iseen tricyclische gechloreerde
zwavel-koolwaterstof. Er komen twee
stereo-isomeren voor,a-en /^-endosulfan.
In technisch endosulfan vindtmenglobaal de
verhouding a:ß = 2 : 1.
Het ct-isomeer isgiftiger dan het /?-isomeer.
Endosulfan iszeer toxisch voor aquatische
organismen. Het heeft evenwelzeer lagebioaccumulerende eigenschappen en is
nauwelijks persistent.
Endosulfan wordt gebruikt alsinsekticide in
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de landbouw. Het gaat hierbij om bestrijding
van de Colorado-kever bij aardappels en
bestrijding vaninsekten bijappels, aardbeien
en groenten.
In de EG wordt, buiten Nederland ca. 6.500
ton endosulfan perjaar geproduceerd.
Formulering vindt in vele landen plaats. In
Nederland wordt door minstens drie
bedrijven endosulfan geformuleerd. De
hoeveelheid iste schatten op 20 ton/jaar. In
de EG zou ca. 1.700ton/jaar worden
geformuleerd. Het gebruik in Nederland
bedroeg in 197920-40 ton. In de gehele EG
isdit naar schatting ca. 840 ton [lit.8].

verkoop en het gebruik van 2,4, 5-T isin
Nederland sedert 1978verboden. Ook in
andere landen geldt een dergelijk verbod.
Het formuleren van 2,4, 5-T isin Nederland
wel toegestaan [lit. 13].

D D T en metabolieten DDD en DDE:
DDT is,evenals de omzettingsprodukten
DDDenDDE,eenaromatische gechloreerde
koolwaterstof. DDT iseen persistent
insekticide.
DDT wordt geproduceerd om als grondstof
voor het pesticide dicofol tedienen. De totale
produktie in de EG wordt geschat op
1.000-10.000 ton per jaar.
Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid DDT
geformuleerd voor zowel gebruik in de EG
(beperkt gebruik toegestaan in Denemarken,
Ierland en Ver. Koninkrijk) alsvoor de
export. Indederdewereld vindt DDT vooral
toepassing als pesticide in de katoenteelt en
bij de uitvoering van volksgezondheidsprogramma's (malaria-bestrijding).
In Nederland ishet gebruik van DDT niet
toegestaan. Er wordt ca. 300 ton/jaar
geformuleerd voor de export (voornamelijk
buiten de EG) [lit. 7],

3.10. Tetrachloormethaan
Tetrachloormethaan, behorende totde groep
van de vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen wordt gerekend tot de carcinogene
stoffen. Over de carcinogeniteit inof via het
water zijn echter geen gegevens beschikbaar.
De stof istamelijk persistent in water. Hier
staat tegenover dat tetradoorverdamping uit
de waterfase verdwijnt. Gezien het lipofiele
karakter mag worden verwacht dat tetra bioaccumulerende eigenschappen bezit.
Tetrachloormethaan wordt toegepast als
—oplosmiddel voor onder meer verf, olie.
hars,chemische grondstoffen enalschemisch
reinigingsmiddel;
—grondstof voor de bereiding van freon;
—hulpstof voor het vloeibaar maken van
chloor bij chlooralkalibedrijven.

Onderzoekresultaten pesticiden
Bij twee formuleerbedrijven en een leerlooierij isaanwezigheid van pesticiden in het
afvalwater onderzocht.
Bij de leerlooierij werden geen pesticiden in
concentraties boven dedetectiegrens (1 /u.g/1)
aangetroffen.
Van de onderzochte pesticiden werd alleen
y-HCH regelmatig bij twee formuleerbedrijven gemeten. Bijéén formuleerbedrijf
werden a-HCH, aldrin en dieldrin incidenteel in het afvalwater aangetoond.
De gemiddelde gesommeerde jaarvrachten
liggen voor deze twee bedrijven als volgt:
- a-HCH
ca. 0,03 (0,02) kg
- 7-HCH
ca. 2 (1) kg
- aldrin
ca. 0,2 (0,03) kg
- dieldrin
ca. 0,2 (0) kg
3.9. 2,4, 5-Trichloorfenoxyazijnziiur
2, 4, 5Trichloorfenoxyazijnzuur, ook wel als
2, 4, 5-T aangeduid, iseen gechloreerde
aromatische koolwaterstof.
In 2,4,5-Tkomt alsspore-verontreinigingin
het zeer toxische TCDD (2, 3, 7, 8-tetrachloordibenzo-p-dioxine) voor.
Dejaarlijkse produktie opwereldschaal (niet
in Nederland) bedraagt ca. 10.000 ton. De

Onderzoekresultaten
2, 4, 5-T isonderzocht bij twee formuleerbedrijven eneen textielbedrijf. Slechtsbijéén
formuleerbedrijf werd 2,4. 5-T in concentraties boven de detectiegrens (0,2 ju.g/1)in
het afvalwater gevonden. De jaarlijkse
emissie door dit bedrijf wordt geschat op ca.
50 (50) g.

De vorming van tetra magworden verwacht
bij de produktie van chloor, indien nog
grafietelektroden worden gebruikt.
Het toepassingsgebied van tetra isde laatste
jaren beperkter geworden door de vermeende carcinogene werking van deze stof
maar ook, en dat zal voor de toekomst nog
sterker gelden, door beperkingen inde freonproduktie.
In Nederland wordt tetra, tezamen met een
aantal lagere gechloreerde koolwaterstoffen
geproduceerd. De produktie in de EG ligt
tussen 400.000-450.000 ton perjaar [lit.7].
Onderzoekresultaten
De aanwezigheid van tetrachloormethaan is
onderzocht bij vier chemische grondstoffenbedrijven en drie kleurstoffenbcdrijven.
Bij één kleurstofbedrijf werd geen
tetrachloormethaan boven de detectiegrens
( 1 /ig/1) in het afvalwater aangetroffen.
De jaarlijkse vrachten voor deze bedrijven
zijn te schatten op:
— de vier chemische grondstoffenbedrijven
ca. 1250 (1235) kg
— de twee kleurstoffenbedrijven
ca. 0,9 (0,9) kg
4. Conclusie en aanbevelingen
1. Het onderzoek heeft inzicht verschaft in
het voorkomen in industrieel afvalwater van

stoffen die in aanmerking komen voor
plaatsing op de zwarte lijst. Dit onderzoek
geeft geen volledig beeld van de totale
emissie van deze stoffen. Hiervoor iseen
uitgebreider onderzoek nodig, bijvoorbeeld
in het kader van de inventarisatie van
lozingen ex. art. 14WVO.
2. Door de Rijn kwam in 1981ca. 1.900 kg
hexachloorbenzeen ons land binnen. Een
emissie bij de onderzochte bedrijven van ca.
300 kg HCB perjaar mag in dit verband
aanzienlijk genoemd worden. De omvang
van de emissies van de andere onderzochte
stoffen was, in vergelijking met de vracht van
de Rijn te Lobith, veel geringer.
3. Tetrachloormethaan heeft een zeer ruim
toepassingsgebied. In het afvalwater van de
onderzochte bedrijven isdeze stof veelvuldig
aangetroffen. De verwachting isdat de totale
emissie in Nederland aanzienlijk zalzijn. Het
lijkt daarom gewenst om de lozingen van
deze stof verder te onderzoeken.
4. Uit het onderzoek komen geen belangrijke industriële bronnen naar voren die
wijzen op emissies van chloorethers, 2, 4, 5trichloorfenoxyazijnzuur en PCB.Het isop
dit moment ook niet mogelijk om andere
potentiële lozers aan te wijzen.
Onderzoek naar mogelijke emissies van PCB
zal tevens langs andere weg moeten plaatsvinden. Op dit moment vindt onderzoek
plaats naar PCB-gehalten in riviersediment
en organismen. Het verdient aanbeveling de
staat waarin PCB-houdende transformatoren verkeren aan een regelmatige
controle te onderwerpen.
5. De onderzochte formuleerbedrijven
lijken geen belangrijke bijdrage te leveren
aan de totale emissie van arseen (de totale
lozingen op oppervlaktewater van arseen
bedroegen in 1980volgens het IMP 19801984 10ton). Dit iswaarschijnlijk het gevolg
van beperking van het toepassingsgebied.
6. Ten aanzien van de lozingen van pesticiden kan worden gesteld dat van de onderzochte stoffen bijeen formuleerbedrijf alleen
J'-HCH van enig belang is.
Emissies van pesticiden kunnen met name
afkomstig zijn van diffuse bronnen.
Vermindering vandezeemissieszoudoor het
beperken van het gebruik kunnen worden
bereikt.
7. De omvang van de lozingen van aromatische amines door een aantal bedrijven is
niet onaanzienlijk. Onduidelijkheid bestaat
echter overdeaanwezigheid vanbenzidinein
de afvalwaterstromen. Op grond hiervan is
de ontwikkeling van een specifieke
benzidine-bepaling gewenst.
8. Uit dit onderzoek kunnen geen conclusies
ten aanzien vande lozingenvan pentachloorfenol en hexachloorbutadieen worden
getrokken. Verwacht mag worden dat door
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het gebruik vanpentachloorfenol alshoutconserveringsmiddel deze stof op veel
plaatsen inhetmilieu terechtkomt. Een
nadere inventarisatie ishiervoor
noodzakelijk.
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Research Centre (WRC) Conference on
Stabilisation andDisinfection of Sewage
Sludge. Ink:Mr.E.Porter, Conference
Organiser, WRC, Medmenham Laboratory,
P.O. Box 16, Henley Road, Marlow, Bucks
SL7 2HD, U.K.
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Het minof meer poreuze mengsel vansliben
hout wordt oprillen gereden enmeteen
frequentie vancirca 1 maal perweek
omgezet. Devoor hetproces benodigde
zuurstof wordt vianatuurlijke convectie inde
ril gebracht, dieeentemperatuur bereiktvan
70-80 °C.Wekelijks wordt derilomgezetom
de porositeit endeaeratie te handhaven.
Na 5à6weken ishetslibzodanig omgezet
dat tot afzeving kanworden overgegaan. De
zeeffractie heeft eenrulle structuur, is
nagenoeg reukvrij enheeft dientengevolge
gunstige verwerkingseigenschappen.
De composteringsactiviteiten worden thans
nogal onder provisorische omstandigheden
uitgevoerd. Het terrein isniet verhard, zodat
met name bijregenachtig weerde
toegankelijkheid erniet beter opwordt.Het
ligt indebedoeling omopkorte termijn een
harde vloer metventilatiegoten aante
brengen. Deze zalbegin december 1982in
bedrijf worden genomen (ditisinmiddels
gerealiseerd). Debeluchting vanhetslibhout mengselgeschiedt danmetventilatoren.
Periodieke omzettingen vanderil kunnen
dan achterwege blijven. Ditwilnogniet
zeggen, datbijcompostering vanversslib
geen extra omzetting nodigzouzijn. Dekosten vanhetcomposteringsproces bedragen
circa ƒ 250—pertonperdroge stof. Alsde
composteringsopzet 'volwassen' wordt
gemaakt (naast vloer en beluchting, overkapping, koeling enbehandeling vande
afgezogen lucht, enzovoort) zullen deze
stijgen tot ƒ 300,- àƒ350,-pertonper
droge stof.
Het isdemoeite waard uitteproberenof
deze stabilisatiemethodiek eengoede vervanger kanzijn vanslibgisting + ontwatering
+ verdere behandeling toteenproduktvan
6 0 % droge stof. Voor decommissie washet
een interessant bezoek enzijzalgraagopde
hoogte blijven vandeverdere ontwikkelingen, voornamelijk metbetrekking tot
procesoptimalisatie en stankbeheersing.
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