Van zuiveren totvoorkomen in eenchemische industrie

Lezing gehouden voorde 17evakantiecursus in behandeling van afvalwater; Technische Hogeschool. Delft 13-14mei 1982.

Samenvatting
Er wordt een overzicht gegeven van de
maatregelen ter vermindering van milieuvervuiling door een chemische industrie
(Akzo). De procedure bijde oudere
bedrijven wordt in vier fasen gesplitst,
namelijk inventariseren, saneren,zuiveren en
beheersen.
Er wordt een voorbeeld gegeven van de
moeilijke keuze uit diverse zuiveringsalternatieven. De specifieke problemen bij
de zuivering van industrieel afvalwater
worden toegelicht.
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Meer ingrijpend maar toch over het
algemeen minder kostbaarzijn de saneringen
door wezenlijke procesmodificaties. Hiervan
worden drie typische voorbeelden gegeven.
Een volgende ontwikkeling isdat nieuwe
processen in een vroeg stadium van
ontwikkeling worden gescreend op
ecotoxicologisch en technologisch gebied en
daarna nog met de overheden zorgvuldig
besproken op alle milieu- en veiligheidsrisico's. Er worden twee voorbeelden
gegeven van proceskeuzen diealdustot stand
zijn gekomen.
Er wordt tenslotte geconcludeerd dat
zuivering van afvalwater voor deze
chemische industrie geen aantrekkelijke zaak
isen dat voorde toekomst hetdevieszalzijn:
'voorkomen isbeter dan genezen'.
1. Inleiding
In de titel van deze voordracht isin enkele
woorden misschien toch alte veel gezegd.
Enerzijds beschrijft het een feitelijk
ontwikkelingsproces, anderzijds geeft het
een filosofie weer.
Het zou echter te vergaan te beweren dat
deze filosofie altijd direct ten grondslag heeft
gelegen aan de koers van het feitelijke
proces. Ook ishet niet juist te beweren dat
Akzo nu in 1982 aan het einde van een ontwikkelingsproces staat en zelfgenoegzaam
kan terugblikken. In feite isde koers van het
Akzo-beleid bepaald door een combinatie
van economische factoren en een lange reeks
van ervaringen met successen,maar ook met
fouten, waaruit lering is getrokken.
Niet in het minst wordt ook de koers bepaald
door de indrukwekkende reeks 'milieuwetten' die vanaf 1969van kracht zijn
geworden en die worden nageleefd onder de
druk van een groeiend leger sterk gemotiveerde 'milieu-ambtenaren'. Hierna volgt
de beschrijving van drie verschillende

van de produktie. Inééngevalbetrof dit zelfs
een splinternieuwe fabriek. In twee van de
tien gevallen isdeinstallatie inmiddelsveelte
groot geworden. De ene wasaanvankelijk te
klein en werd een aantal keren uitgebreid
totdat de economische recessie er voor
zorgde dat de installatie te groot werd. Een
andere installatie isvoor de helft nooit in
gebruik genomen en wordt thans gebruikt
voor het kweken vankarpers.Hetvuilvan de
vissen wordt in een kringloop van het water
door de bacteriën in de andere helft
gezuiverd.
Twee installaties zijn op dit moment
waarschijnlijk te klein geworden door een
groeiende produktie.
Uit dit overzichtje blijkt dat voorzichtigheid
m.b.t. de bouw van biologische waterzuiveringsinstallaties alleszinsgewenst is.

benaderingen bij de aanpak van industrievervuiling.
De eerste werd gevolgd voor de milieuproblemen van oude bestaande bedrijven, waar
procesmodificaties vrijwel niet mogelijk zijn.
De tweede procedure werd gevolgd bij
bedrijven waarbij procesmodificaties niet
uitgesloten waren of waarbij sanering van
verschillende produkties te verwachten was.
De derde procedure geldt voor de nieuwe
bedrijven. Dat wilzeggen die welke vanaf
1975-1980, ten dele nog slechts op papier
zijn ontwikkeld.
De ervaringsgrondslag
De beschrijving van de verschillende
procedures isgebaseerd op de ervaring die is
opgedaan bij circa 25 Akzo-vestigingen.
Dit isongeveer 60% van alle vestigingen in
Europa, maar deze produceerden circa 90%
van de totale vuillast. In totaal betreft het
meer dan 100 verschillende produktieprocessen. In een periode van circa 12jaar is
elk van deze bedrijven grondig onder de loep
genomen. In ongeveer 10gevallen heeft dit
er toe geleid dat er een omvangrijke
biologische waterzuivering in eigen beheer
tot stand isgekomen. In één gevalzijn er
plannen voorde bouwvannogeen dergelijke
installatie.
In de andere 14bedrijven isdoor grondige
sanering of bedrijfssluiting de vuillast
zodanig teruggebracht dat derest,zodieeris,
geloosd kan worden op regionale en
communale installaties of op oppervlaktewater. Een aantal grote saneringen moet nog
worden voltooid.
Van de 10gerealiseerde biologische
zuiveringsinstallaties zijn er inmiddels
3 buiten bedrijf gesteld wegenshet stopzetten

2. De oude procedure
De procedure isschematisch weergegeven in
afb. 1.Globaal omvatte deze steeds vier
verschillende fasen, namelijk inventarisatiesanering-zuivering-beheersing.
De afzonderlijke fasen zullen hierna worden
toegelicht.
2.1 Inventarisatie
Deze fase heeft zich bijde meeste bedrijven
vooral in het begin van dejaren zeventig
afgespeeld. De aanleiding wasduidelijk de
wet op de waterverontreiniging. Het
inventariseren leverde vooral bijde oude
fabrieken nogal wat verrassingen op.
Hoewel de riolering meestalwelopdeeenof
andere bouwkundige tekening stond, bleek
ervaak het één enander nietmeerte kloppen
met de actuele situatie.
Tal van kleine afvalstroompjes waren op

Afb. 1 - Overzicht van de verschillendefasen enprocessen bijdeaanpak vanindustriële milieuproblemen.
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allerlei plaatsen in de loop der tijd
aangesloten op grote koelwaterstromen.
Zuurwaterriolen bleken somsalkalisch water
te vervoeren of omgekeerd.
Door het ontbreken van debietmeters en
andere meetmogelijkheden was het een
kwestie van ruweschattingen maken opbasis
van nominale pompcapaciteiten om de
waterhoeveelheden te kunnen aangeven.
Ook de vuillast kon slechts ruw geschat
worden op basisvan grondstofverbruik,
produktiecijfers en massabalansen voor de
processen. Na eeneersteglobale beschrijving
moest dan een uitgebreid programma voor
monstername en analyse worden uitgevoerd.
Hiermee werd dan meestal aangetoond dat
de op papier gemaakte balansen niet klopten
met de werkelijkheid.
Onbekende vervuilingspunten en lekkende
rioleringen kwamen aan het licht.
2.2 Het saneren oude stijl = 'good
housekeeping +scheiden en sorteren
De meest radicale sanering isnatuurlijk het
stopzetten van de produktie. Van de circa
100 verschillende produktieprocessen zijn er
in 12jaar inderdaad circa 20 gestopt.
Toch was dit slechts in één geval
hoofdzakelijk het gevolg van de hoge kosten
voor het afvalwater.
Het iswellicht aardig te vermelden dat het
hier om een typisch 'alternatieve' technologie
ging. De citroenzuurproduktie in Deventer
verliep volgens een zeer oud procédé.
letterlijk en figuurlijk kleinschalig.
Het proces was arbeidsintensief en omdat
een afvalstof (melasse) werd gebruikt als
grondstof, leek het op het eerste gezicht
milieuvriendelijk. De watervervuiling was
echter dermate groot, dat, naarmate de
IE-heffing opliep,deeconomische basisvoor
dit proces volledig wegviel.Het wasdus geen
'schone technologie'.
De volgende voor de hand liggende sanering
is natuurlijk het scheiden van koelwater en
proceswater. In oude bedrijven komt dit
echter neer op het op zijn kopzetten van de
gehele fabriek en het aanleggen van geheel
nieuwe rioolstelsels. Deze scheiding kon dan
ook niet overal volledig worden gerealiseerd.
Wel was het meestal mogelijk te besparen op
waterhoeveelheden door overgang op
gesloten koelsystemen, betere afsluiters en
hergebruik van zwak vervuilde spoelwaters.
Beperkingen van de vuillast konden soms op
zeer eenvoudige wijze bereikt worden.
Door hetaanschaffen van 'slobberwagentjes'
en gebruik van zaagsel, stoffer en blik in
combinatie met het dichtmetselen van
schrobputjes werd veel bereikt.
Veel moeilijker was het om de bestaande
processen zodanig te modificeren dat er
minder vervuiling optrad. Een aantal triviale
veranderingen waswel mogelijk, zoals soms
het vervangen van organische zuren voor
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neutralisatie door verdund mineraal zuur.
Goed wateroplosbare hulpstoffen konden
soms worden vervangen door slecht
wateroplosbare zodat minder uitspoeling
optrad. Ook konden bepaalde olie-emulsies
op terpentinebasis vervangen worden door
emulsies op waterbasis. Slecht biologisch
afbreekbare stoffen konden na enig
onderzoek vaak wel vervangen worden door
betere afbreekbare verbindingen.
De volgende stap in het saneren ishet
scheiden en sorteren van de afvalstromen
naar mogelijke verwerkingsroutes.
Hiervoor kunnen algemeen bekende fysischchemische scheidingsmethoden worden
gebruikt. Vluchtige stoffen kunnen door
strippers en scrubbers worden afgescheiden
voor hergebruik. Vezels en andere vaste
afvalstoffen kunnen door filtratie worden
afgescheiden. Olie en vet kunnen door
olie-afscheiders worden verwijderd.
Zware metalen kunnen door ionenwisselaars
worden verwijderd ofalshydroxyden worden
afgescheiden. Toxische stoffen kunnen door
kooladsorptie worden verwijderd of door
oxydatie met chloor worden ontgift.
Hoewel de technieken en maatregelen op
zich eenvoudig zijn, waser toch in al deze
gevallen een omvangrijk onderzoeksprogramma nodig om de techniek voor de
toepassing te optimaliseren. Het onderzoek
en de daarop volgende investeringen konden
echter vaak weer vrij snel worden
terugverdiend via de besparingen op
waterverbruik, IE-heffing en grondstoffen.
2.3 Zuiveren
Nadat duidelijkheid wasverkregen over de
mogelijkheden van allerlei saneringen bleef
men toch meestal zitten met een verdunde
afvalstroom die alleen via biologische
zuivering behandeld kon worden.
Soms was een combinatie van fysischchemische en biologische zuivering nodig.
Bij het ontwerpen van een biologische
zuivering isde keuze uit de vele
mogelijkheden het grootste probleem.
Indien enigszins mogelijk, werd het
biologisch zuiveren met genoegen aan een
waterschap of zuiveringsschap overgelaten.
Door hoge sulfaatgehalten of ongunstige
ligging was dit niet altijd mogelijk.
Reeds bij de allereerste onderhandelingen
hierover met ingenieursbureaus, leveranciers
en RIZA bleek dat er wel erg weinig
specifieke 'know-how' op dit gebied bestond
en ontstond er behoefte aan een eigen
specialistische inbreng. De begrippen
'inwoner-equivalent' en 'BZV' bleken
onbruikbaar alsgrondslagen voor het
ontwerp.
De belangrijkste verschilpunten met
huishoudelijk afvalwater zijn: de hogere
temperatuur, de hoge zoutconcentraties. de
veel geringere slibgroei, de moeilijk afbreek-
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Afb. 2 - Schematische weergave van hetrayonproces en
de daarbij optredende afvalstromen.

bare stoffen en de discontinuïteit van de
vuillast.
Bovendien zou het gevormde surplusslib niet
voldoen aan de eisen voor agrarische
bestemming en moest tot steekvast
ontwaterd worden voor deponie.
Vooral om deze redenen werd meestal
gekozen voor een laagbelast actiefslibproces.
In geen enkel geval werd echter het risico
genomen om zonder uitgebreide proefnemingen tot een ontwerp te komen. Een
speciaal probleem bij deze proeven was dat
de geplande saneringen op dat moment nog
niet waren gerealiseerd, zodat er geen echt
representatief afvalwater beschikbaar was.
Over het algemeen werd eerst met
synthetisch samengesteld afvalwater in het
laboratorium geëxperimenteerd en daarna
met een pilot plant op de locatie.
Voorbeeld uit het rayonproces
Om een voorbeeld te geven van de moeilijke
keuze tussen mogelijke zuiveringsprocessen
die hun weerslag hebben op de biologische
zuivering kan de situatie bij een zestal Enka
rayonbedrijven model staan.
Het rayonproces en de daarbij optredende
afvalstromen zijn in principe schematisch
weergegeven in afb. 2.
Voor de behandeling van elke afvalstroom
zijn in principe een aantal alternatieven
denkbaar, waarbij steeds een biologische
zuivering aan het eind van de route is
geplaatst. Afb. 3geeft deze alternatieven
schematisch weer. Door combinatie van al
deze alternatieven ontstaan er ongeveer
15 verschillende totaalroutes. De biologische
zuivering die in al deze routes een essentieel
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onderdeel vormt isdaarbijsteedseen andere.
Een aantal varianten isweergegeven in de
schema's inafb.4a t/mg.
Van doorslaggevend belangbijdeafweging is
de vraag ofer een deponiemogelijkheid
bestaat voor slib meteenrelatief hoog
zinkgehalte. Eenaantaljaren geleden wasdit
over het algemeen geen probleem, thansisdit
in Nederland welhaast een onmogelijkheid.
De meest voor dehand liggende route
(afb. 4a)isnooit gerealiseerd omdat er
enerzijds eenonbruikbaar kalk-/zinkhydroxydeslib ontstond enanderzijdseen
biologisch slibdattoch nogteveel zink
bevatte voor eenandere beslemming dan
deponie.
In deloop dertijd isde simultaanprecipitatie
veranderd van kalkprecipitatie (afb. 4b) naar
sulfideprecipitatie (afb.4c)vanwegede
problemen mettezwaar slibenvanwegede
hoge kosten voor kalk enhetontstaanvan
calciumcarbonaat inhetslibbijde gebruikte
pH.
De zinksulfideprecipitatie ontwikkelde zich
vansulfidetoevoegingvoordeprecipitatietot
behandeling van sulfide datviaeen separate
gaswasser uithetafgas was verkregen.
De laatste ontwikkeling iseenbiologische
gaswassing (afb. 4c,4d, 4e).
In ééngeval werd gekozen voor eenroute
met hergebruik vanzink enproduktievan
slibmet een relatief laagzinkgehalte. Ditwas
mogelijk doordat bijeenander proces opdie
locatie zeer veel organisch afval vrijkomt dat
zorgt voor eenbehoorlijke slibgroei.
Voor dezinkverwijdering werd eenZweeds
solventextractieproces metoverheidssubsidie speciaal voor dit bedrijf
geoptimaliseerd. Uithetvooronderzoek was
komen vast testaan datdeorganische
afvalstroom (glycolaat en alcohol)
gemakkelijk degroei vanSphaerotiluskon
bevorderen endaardoor eenlichtslibkon
veroorzaken. Tijdens de pilotplantproeven
werd ditevenwel gedurende eenheel jaar
niet waargenomen. Naingebruiknamevan
de echte installatie trad hetprobleem echter
in alle hevigheid op.Uithet vooronderzoek
was ookgebleken datdeze bacterie niet
bestand istegen hogere sulfideconcentraties.
De sulfide-oxydatie inactiefslib door middel
van vlokvormige kolonies van Thiobacillus
was intussen uitmeerdere proeven zeer goed
mogelijk gebleken.
Nadat deinstallatie belast wasmetcirca
60 kgsulfide peruurverdween inderdaad de
Sphaerotilus alssneeuw voor dezon.
Na enige maanden verscheen echtereen
Thiotrix soort, zodat hetlichtslibprobleemin
nogheviger mate terugkeerde. Deze Thiotrix
blijkt tegroeien ophetsulfide dattotzwavel
wordt omgezet enindedraden wordt
opgeslagen (vermoedelijk betreft hethier
een Beggiatoa soort, hoewel het onderscheid
tussen beidedubieus is).Hetisnubekend dat
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deze Thiotrix niet indeandere installaties
voorkomt vanwege hetdaar aanwezige hoge
zinkgehalte.
Er functioneren nuinzes verschillende
rayonbedrijven zesgeheel verschillende
biologische zuiveringsinstallaties,elkmet zijn
eigen specifieke beheersingsproblemen.
2.4 Beheersing
Zoalsgezegdwerd ineen tientalgevallen een
biologische zuivering ineigen beheer
gerealiseerd. Hetvoordeel vandelaagbelaste actiefslibinstallatie zouvooralook
gelegen zijn indegeringe noodzaak tot
intensieve procesbewaking. Desondanks
blijft erbijeenchemische industrie veel
begeleiding nodig. DepHmoet geregeld
worden. Ijzerchloride, kalk, polyelectroliet
en antischuimmiddel moeten gedoseerd
worden. In bijna alle gevallen moet ereen
optimale mestdosering plaatsvinden.
Dit alles vereist destemeer aandacht alsde
vuillast sterk fluctueert. Daarnaast vindener
in eenbedrijf voortdurend vernieuwingen
plaats. Nieuwe hulpstoffen wordenin
gebruik genomen enoudere raken in onbruik
of worden eventueel weggespoeld. Opde
meest onverwachte momenten kunnen er
ergens stoffen geloosd worden, diedoor hun
aard ofhoeveelheid het actiefslibproces
danig kunnen ontregelen.
Daarbij komen nogdeweekendeffecten en
de bedrijfsstops bijfeestdagen en reparaties,
gevolgd door opstartproceduresmeteen
hoge vuilproduktie.
In verband metdeprocescontrole ende
eventuele verstoring van debiologische
processen zijn indeloop dertijd eenaantal
specialismen ontwikkeld, zoals:
—screeningsmethoden voor biodegradatie
en toxiciteit;
—meetmethoden voor hetcontinu

registreren vanvuillast en slibkwaliteit;
- bestrijding vanbepaalde lichtslibproblemen;
— zuivering bij hoge zoutconcentratieen
temperatuur.
Hierdoor konvanuit eencentraal punt naar
alle bedrijven toehulp geboden worden.
Daarnaast wasvooral inhetbedrijf zelf een
betere bedrijfsdiscipline nodig.
Calamiteiten dienen spontaan gemeldte
worden inplaatsvan teworden verzwegenuit
angst voor repercussies. Elke veranderingin
hetprocesdient vooraf onderzocht teworden
op zijn consequenties voor de afvalwaterzuivering. Deze discipline was trouwens
minstens even hard nodig indien een bedrijf
wasaangesloten opeen communale
installatie. Hetismetnamedit
psychologische aspect wat oorspronkelijk
zwaar onderschat werd. De aanwezigheid
van een indrukwekkende zuiveringsinstallatie aanheteind vandepijp werkte
zelfsaverechtsopdebedrijfsdiscipline omdat
men eenvoudig redeneerde datdatdinger
toch niet voor nietswas.Al metalvergdedit
per bedrijf steeds weer eenstuk organisatie
en erkenning van eendienst 'milieuen
veiligheid' naast dechemische en technische
diensten.
2.5 Defactor tijd
Indien degehele procedure vanaf inventariseren totenmethetbeheersen in
beschouwing genomen wordt, kanrustig
gesteld worden datdaar bijeengroot bedrijf
circa 7à8jaar mee gemoeid is.Ineen
dergelijk tijdsbestek kanerongemeen veel
veranderen. Produkties kunnen zeer sterk
gewijzigd ofzelfs beëindigd zijn, ookalwas
dit niet voorzien. Demilieuwetgevingis
intussen verscherpt. De heffingen perIEzijn
verhoogd endeformules voor het berekenen
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voor de IEzijn veranderd. Zo heeft
bijvoorbeeld deovergangvan een
BZV-formule naar eenCZV- + N-formule
voor heteffluent vaneenzuiveringsinstallatie
tot gevolg datercirca 5 keer zoveel IE's
worden berekend. In diezelfde periode isde
heffing perIEvertienvoudigd enzijn de
energieprijzen ooknogeens tien keerzo
hoog geworden.
De technische mogelijkheden zijn intussen
ook verbeterd enandere zuiveringsprocessen
zijn wellicht aantrekkelijker geworden.
2.6 Conclusies
Het (alof niet biologisch) zuiverenvan
industrieel afvalwater zouopdenduur kost
wat kost vermeden moeten wordenenwelop
grond vandevolgende argumenten:
—de investeringen zijn vrijwel nooit

rendabel volgens industriële normen;
- veranderingen indetijd in procesvoering
en produkten maken dergelijke langetermijninvesteringen uiterst dubieus;
- de kosten voor energie, rest-IE-heffing.
hulpchemiealiën, slibdeponie enprocesbeheersing zijn relatief hoog;
- debedrijfsvoering vanbiologische
processen isvreemd binnen de chemische
industrie;
- problemen metdeslibafvoer endeslibkwaliteit zijn somszeer groot;
- eriseenaverechtse psychologische
werking opdealgehele bedrijfsdiscipline.
3. Sanering viadeprocesvoering
Ineenaantal gevallen washetvanmeetaf
aan duidelijk datderoute viabiologische
zuiveringtotextreem hoge kosten zou leiden.

Er isdaarom omuitstel verzocht zodatmen
tijd hadomtezoeken naar procesmodificaties dietoteenveel geringere
vervuiling zouden leiden.
Als voorbeeld isinafb.5de zwavelzuurproduktie weergegeven. Ineenovenwordtin
principe vloeibaar zwavel metlucht tot S 0 2
verbrand. Door eenaangepaste ovenconstructie kanmennuookdezure
afvalstromen uitde sulfoproduktenfabriek
verbranden. Hierbij worden de tolueensulfonzuurderivaten alsineen reusachtige
CZV-bepalingvolledigtot C 0 2 , H 2 0 en S 0 2
omgezet. De kunst hierbij isnatuurlijk dit
proceszote laten verlopen daternade
gasbehandeling eenzeer zuiver zwavelzuur
gemaakt kan worden.
In ditgeval isdusdeafvalverwerking vande
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Afb. 7 - Moderne route voor de bereiding van héparine
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materiaal niet meer met zout besmet en veel
minder sterk gehydroliseerd. Het materiaal
kan nu worden ingedampt en tot veevoeder
worden verwerkt.
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ene fabriek in het proces van de andere
fabriek geïntegreerd. Behalve de lozing van
de ca. 40.000 IE aan sulfoprodukten per dag
isnu ook dievan ca. 1 ton zwavelzuur per uur
verleden tijd.

Een derde interessant voorbeeld betreft de
electrolyse van zout. Het oorspronkelijke
electrolyseprocesm.b.v. de kwikcel leverde
na een zuiveringsstap met ionenwisselaars
afvalwater met minder dan 100ppb kwik
(afb. 8). Door middel van het door Akzo
ontwikkelde IMAC TMR-proces (afb.' 9)is
dit teruggebracht tot minder dan 5ppb.
In Japan ismen door de schrik van de
Minamata-ziekte dermate onder druk gezet
dat daar het membraanelectrolyseproces is
ontwikkeld, waarbij geen kwik wordt
gebruikt (afb. 10).Voor Nederland zou de
omschakeling op dit proces betekenen dat er
geheel nieuwe fabrieken moeten worden
gebouwd. Deze keus isuiteindelijk toch
gemaakt, echter vooralonder zwaredruk van
de stijgende energieprijzen en de bezwaren
tegen chloortransporten per trein (afb. 11).

Uil

r.EyTi'EKJSL
HET C A . 1 0 O 0 0 p p b Hg
VEBVIJDERIHG ^ 99 *

X.
IONEHVISSELAARS

Afb. 8 - Electrolyse van zout m.b.v. een kwikeel.

4. De procedure bijnieuwe processen
Een kenmerk vaneenmoderne aanpak isdat
het accent ligt in het research- en
ontwikkelingsstadium. Een tweede kenmerk
isdat allerlei scheidings- en zuiveringsprocessen aan de bron plaatsvinden en een
integraal onderdeel uitmaken van de
produktie-eenheid.
Dit laatste heeft belangrijke consequenties.
Ten eerste iser het psychologische effect dat
het afvalprobleem direct onder de

Afb. 9 - Sanering van kwikverliezen door toepassing vanhelAkzo IMAC TMFproces.
RESTPEKEL + HgCl 4
f 10000 ppb Hg
<

Een tweede voorbeeld van procesmodificatie
isweergegeven in de afb. 6en 7.Bij de
ontsluiting van héparine (anti-bloedstollingsmiddel tegen trombose) uit darmslijm van varkens kwam voorheen een grote
hoeveelheid organisch afval vrij. Het afval
bestond uit gepeptolyseerd eiwit met grote
hoeveelheden zout. De verwerking van dit
afval gaf grote problemen, zowel bij de
fabrieken inNederland alsdieinFrankrijk en
Duitsland. In het nieuwe proces wordt dit
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Afb. 10 - Membmanelectrolyse.
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keuze van devestigingsplaats natuurlijk gelet
opde mogelijkheden voorde verwerkingvan
het resterende afval.
Tenslotte komt er een derde screeningsfase
bij de vergunningaanvraag, waarbij een
uitgebreide discussie wordt gevoerd met de
diverse overheden. Het ishierbij niet vreemd
dat de inschatting van de milieu- en veiligheidsaspecten door deoverheid andersisdan
die door de industrie en dat weer nieuwe
vragen worden opgeroepen.
Eventueel komt een probleem weer terug bij
research om tezoeken naaroplossingen inde
chemie van het proces.Niet zelden moet er
alsnog een omvangrijk stuk analytisch
onderzoek worden verricht inverband met
het meten van verontreinigingen en nevenprodukten, die de toxiciteit kunnen bepalen.
Een tweetal voorbeelden dienen ter
illustratie van de nieuwe procedure.
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verantwoordelijkheid van de producerende
mensen valt. Ten tweede iser het economische effect dat elke maatregel direct in de
kostprijs van het produkt wordt doorberekend.
In het researchstadium worden alle
Produkten, grondstoffen en afvalprodukten
gescreend op ecologische aspecten. Dit zijn
vooral de wateroplosbaarheid, de vluchtigheid, de biologische afbreekbaarheid en de
(eco)toxiciteit. Deze screeningvindt in een
ruim verband plaats en vooral anticiperend
op de Wet Milieugevaarlijke Stoffen.
Een dergelijke screening vindt ook plaats in
het kader van arbeidsveiligheid en arbeidsplaatshygiëne.
Een tweede screeningsfase vindt plaats door
een afdeling procesengineering.
Hierbij worden de technische uitvoeringen
doorgelicht op milieu- en veiligheidsaspecten. Het gehele proces wordt daarbij
getoetst aan min of meer extreme criteria die
voor de toekomst verwacht mogen worden.
Hierbij wordt er bijv. vanuit gegaan dat er
geen chemische afvalstoffen gedeponeerd
kunnen worden; lozingvan zware metalen,
oplosmiddelen en persistente stoffen wordt
als onmogelijk beschouwd. Het werken met
toxischeverbindingen wordt aanzeer strenge
veiligheidsregels gekoppeld. Vanzelfsprekend worden ook water en energie
zoveel mogelijk gespaard.Tenslotte wordtde
totale investering, inclusief die ter
vermindering van de vervuiling, getoetst aan
gangbare rentabiliteitscriteria. Indien na al
deze toetsingen nog iets van de fraaie
researchplannen over is,wordt er bij de

Afb. 13 - Oorspronkelijke produktieroute voor VVD met
vorming van zeer toxische nevenprodukten {hogere,
teerachtige anilinederivaten).
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Afb. 12 - Amideproduktie bij Delamine.

Bij de produktie van ethyleendiamine
(EDA) ontstaan tevens hogere amines (zoals
tetraethyleenpentamine). Bij de ecologische
screeningsfase bleek dat deze stoffen niet
biologisch afbreekbaar waren. Door een
koolfiltratie op het effluent toe te passen
worden deze hogere amines selectief tegengehouden. Later kregen deze hogere amines
een hogere marktwaarde dan het EDA.
Het proces werd zodanig gewijzigd dat het
accent op de produktie van hogere amines
kwam te liggen. In dit kader paste het
bijzonder goed omderegeneratievloeistof uit
het koolfilter in het proces terug te voeren.
De oorspronkelijke afvalwaterbehandeling
was nu een onderdeel van het proces
geworden (afb. 12).
Het andere voorbeeld betreft de produktie
van parafenyleendiamine. Uitgaande van
aniline ontstaan bijde diazotering en
hydrogenering uiterst giftige nevenprodukten, zoals bijv. anilinederivaten of
polycyclische aromaten (afb. 13).Wegens de
toxiciteit van deze residuen zijn een
zorgvuldige afscheiding en een verbranding
nodig. In dediscussiemetdeoverheid bleken
dermate strenge veiligheidseisen nood-

zakelijk dat dit proces practisch niet meer
realiseerbaar was.Op de researchafdelingen
isdaarna gezocht naar een middel om de
vorming van de schadelijke stoffen te
onderdrukken. Dit isuiteindelijk gelukt en
resulteerde in een nieuw processchema
(afb. 14). Een bijkomstig voordeel isnu dat
het proces drastisch is vereenvoudigd.
De complete residuafscheiding en xyleenextractie kunnen nl. achterwege blijven.
5. De op de toekomst gerichte aandacht
voor zuiveringstechnieken
Na deze uiteenzetting over de verschillende
procedures bij het bestrijden van milieuvervuiling bijdechemische industrie kan men
zich afvragen of er in de toekomst nog wel
Afb. 14 - Nieuwe produktieroute voor VVD zonder
vorming van toxische nevenprodukten.
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De terugwinning van zware metalen uit
metaalhydroxide slibstoffen
Lezinggehouden voorde 17evakantiecursusinbehandelingvanafvalwater; Technische Hogeschool,Delft 13-14mei1982

interesse in de zuiveringstechniek zal overblijven. Dit istoch wel het geval.
Met name fysisch-chemische zuiveringstechnieken blijven van groot belang en
nieuwe ontwikkelingen op dit gebied worden
nauwlettend gevolgdofsomseenenkele keer
geïnitieerd. Deze technieken vormen echter
een integraal onderdeel van de chemische
procesengineering en geen geïsoleerde tak
van de milieutechniek.
Ook bij de technologie blijven een aantal
speciale aspecten interessant, zoals:
—de biologische oxydatie van sulfide en
zwavelkoolstof;
—nitrificatie en dénitrificatie in geconcentreerde deelstromen;
—biologische oxydatie van gechloreerde
verbindingen en andere moeilijk afbreekbare
stoffen door speciale bacteriecultures;
—biogasvorming uit daartoe geschikte deelstromen met geïmmobiliseerde bacteriën als
een goedkoper alternatief voor het actief
slibproces.
Conclusies
Vanuit de chemische industrie kunnen we de
toekomst voor hetmilieurelatief optimistisch
tegemoetzien omdat voorkomen altijd beter
isdan genezen. De totale inspanningvoorhet
milieu isverschoven van een directe aanpak
met technische maatregelen (milieutechniek)
naar een milieubewuste technologie en een
ecologische risicobeoordeling.
Zeer veel aandacht wordt gegeven aan milieu
en veiligheid in het administratieve vlak van
vergunningen en discussies met de overheid.
De economische teruggang heeft duidelijk
tot gevolg dat zichweinig nieuwe processen
aandienen. Wat er nog komt zalechter veel
strenger dan voorheen getoetst zijn op
milieuaspecten. Diezelfde economische
teruggang noopt ook tot onderzoek naar
goedkopere alternatieven voor zuivering van
afvalstromen, die desondanks zullen blijven
bestaan. Naar onze mening bestaat er nl.wel
een schonere technologie maar geen schone
technologie.
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1. Inleiding
De afvalstromen van galvano's en andere
metaaloppervlak bewerkende bedrijven
bevatten tal van zware metalen.
Teneinde te voorkomen dat deze stromen
direct in het oppervlaktewater komen of
via het riool in een rioolwaterzuiveringsinstallatie belanden, worden zij veelal in
een zg. ONO installatie behandeld d.w.z.
'ontgift (O), geneutraliseerd (N) en ontwaterd (O)'.
De ontgifting kan een oxydatieve vernietiging van cyanide inhouden maar, in andere

H. F. VAN WIJK
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•
gevallen, ook bijv. de reductie van chromaat tot chroom III.
De neutralisatie wordt in het algemeen met
natriumhydroxide, soda of kalk uitgevoerd,
waarbij de zware metalen voornamelijk als
metaalhydroxiden neerslaan.
De ontwatering van het verkregen zeer
waterrijke neerslag wordt meestal met een
filterpers uitgevoerd.
De verkregen filterkoek - het metaalhydroxide slib - bevat dan nog ca. 70 %
water. De samenstelling van dit slib is
ingewikkeld. Het bevat behalve zware
metalen als chroom, nikkel, mangaan,
kobalt, koper, zink, cadmium en lood,
vrijwel altijd veel ijzer, maar daarnaast ook
natrium, calcium, aluminium, silicaten,
fosfaten, sulfaten en organische verbindingen.
Een metaalhydroxide slibstof is een
chemische afvalstof, die onder de Wet op
de chemische afvalstoffen (WCA) valt. Dit
betekent dat het uiterst moeilijk is voor een
bedrijf dit slib op een verantwoorde wijze
af te voeren.
Vaak is afvoer naar een 'Sonderdeponie'
in Duitsland de enige oplossing. Uiteraard
brengt dit hoge kosten met zich mee.
Een voor de hand liggende methode om
dit afval te verwerken is de terugwinning
van de zware metalen. Sommige slibben
hebben zelfs een hoger gehalte aan zware
metalen dan de ertsen waaruit die zware
metalen gewonnen worden. Dit geldt met
name voor koper.

De voor de terugwinning te kiezen werkwijze zal echter sterk afhangen van het
doel dat met die terugwinning wordt
beoogd. Stelt men als doel schaarse, dure
metalen terug te winnen dan zal men
economische criteria kunnen en willen
hanteren. De opbrengst van de teruggewonnen metalen zal dan kunnen opwegen
tegen de terugwinningskosten.
Beoogt men echter het milieuprobleem op
te lossen, dan dienen alle schadelijke
bestanddelen verwerkt te worden tot
nuttige produkten.
Het is duidelijk dat er een spanningsveld
tussen beide criteria bestaat. Terugwinning
van waardevolle bestanddelen alléén maakt
het restant minder aantrekkelijk voor verwerking. De krenten zijn uit de pap
gehaald.
Bij het proces dat hierna behandeld zal
worden is er vanuitgegaan dat het slib
totaal verwerkt moet worden. De overblijvende vaste rest moet klein zijn en
zonder meer aan de WCA normen voldoen.
Dit is een rigoreuze eis, die grote problemen schept ten aanzien van de procesvoering.
Er zijn trouwens nog een aantal problemen
die het moeilijk maken om een algemeen
toepasbaar proces te ontwikkelen.
De slibstoffen worden geografisch verspreid
in sterk uiteenlopende hoeveelheden
(0,2 -200 ton per jaar) geproduceerd. De
samenstelling van de slibstoffen is ingewikkeld en variabel naar plaats van herkomst en in de tijd. De aanwezige verontreinigingen zijn vaak ook nog storend
bij het scheidingsproces.
Om processtoringen te voorkomen zal het
in de eerste plaats nodig zijn om de in
de oplossing voorkomende zware metalen
in een eenduidige vorm te brengen.
Daarom is bij het hierna beschreven proces
gebruik gemaakt van een nogal extreem
milieu voor de scheiding t.w. 6M zoutzuur.
Dit milieu levert de volgende voordelen op:
a. De zware metalen worden snel en
volledig in oplossing gebracht. De vaste
rest is klein en kan door het grote H +
aanbod slechts weinig zware metaal-ionen
adsorberen. Deze rest kan na uitwassen
gemakkelijk aan de WCA normen voldoen.
b. De complexvorming van de metalen
met de in het slib aanwezige anionen zoals
fosfaat, gluconaat e.d. wordt onderdrukt
door de hoge H + en Cl" concentratie.
c. Een groot aantal van de aanwezige
zware metalen geeft chloride complexen,
die in één proceseenheid gescheiden kunnen
worden.
d. Het benodigde zoutzuur is slechts een
hulpstroom die door destillatie gemakkelijk

