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Aanpak in de aardolie - petrochemische industrie

Voordracht uit de 17e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Wat de industrie doet', gehouden op 13 en 14 mei 1982 aan de TH Delft.

1. Inleiding
De individuele aanpak van ieder bedrijf
moet passen in het grote geheel.
We kunnen veilig stellen dat het lozen van
ongezuiverd afvalwater voor de bedrijfstak
waar ik over spreek - de aardolie raffinage en petrochemische industrie - een
achterhaalde zaak is. De discussie spitst
zich in de praktijk dus toe op de vraag
wat als adequate zuivering kan en mag
worden beschouwd. Voor een individueel
bedrijf is deze vraag moeilijk te beantwoorden.

J. J. VERHOOG
F.SSO Nederland BV

Natuurlijk geldt voor ieder bedrijf, dat
onnodige milieuverontreiniging moet worden voorkomen. Dit uitgangspunt verplicht
ieder bedrijf tot een zekere, zo u wilt aanzienlijke inspanning ter voorkoming of
beperking van zijn lozingen in het oppervlaktewater.
Maar hoe groot die inspanning moet zijn,
kan alleen in de bredere samenhang van
een water kwaliteitsplan worden vastgesteld. Men kan in dit verband ook
spreken van een saneringsplan.
2. Aspecten van een waterkwaliteitsplan
Ik wil nu allereerst even stilstaan bij de
diverse aspecten die bij zo'n saneringsplan
aan de orde komen en daarbij iets zeggen
over de uitgangspunten, die naar mijn
mening primair moeten staan om tot een
optimaal plan van actie te komen.
a. Beschrijving waterkwaliteit
Misschien kijkt u wel eens naar het programma voor de TV onder de rubriek
WATERMERK.
In dat programma worden de Nederlandse
oppervlaktewateren beschreven in termen
van viswater en zwemwater en vervolgens
voorzien van de kwalificatie GOED SLECHT - VERDACHT.
Ik weet niet hoe het u daarbij vergaat,
maar men kan zich wel voorstellen dat de
rubriek voor de gemiddelde TV kijker op
den duur meer vragen oproept dan
beantwoordt.
Onder andere deze vraag:
Wanneer komt de uitzending waarbij overal
GOED wordt gerapporteerd ?
Ik denk dan ook dat de materie iets ingewikkelder ligt, in ieder geval ingewikkeld

genoeg om er een werkgroep voor te
benoemen.
Die heeft dan ook bestaan zoals u kunt
vermoeden.
Dat was de werkgroep Sanering Rijkswateren in het Beneden rivierengebied, die
in 1979 een rapport heeft uitgebracht,
waarin de mogelijkheden tot verbetering
van de waterkwaliteit in dit gebied worden
aangegeven.
Dit rivierengebied is een interessant gebied
in verband met het onderwerp, omdat de
bedrijfstak waarover ik het zal hebben in
dit gebied is geconcentreerd.
Een rivierengebied, zoals het noordelijk
deltabekken van Rijn, Maas en Waal vraagt
vele meetpunten om de zaak 'in kaart' te
brengen. Het gaat daarbij om vele parameters met variaties in ruimte en tijd.
In het rapport van de werkgroep 'Sanering
Beneden Rivieren gebied' vindt men een
hele reeks meetgegevens, waarbij de
volgende parameters in tijdassen per meetpunt worden weergegeven:
- chloride gehalte
- biologisch zuurstofverbruik (BZV 5)
- zuurstof gehalte
- totaal stikstof (NH4 - Nitraat - N
gehalte)
- totaal fosfaat en silicaat

inzicht in het verloop van de kwaliteit van
het Rijnwater van bron tot monding. De
meetpunten liggen meestal vrij ver van
elkaar en er zijn grote schommelingen in
de afvoer van het Rijnwater.
Hierdoor kunnen de variaties in de
kwaliteit van het rivierwater veroorzaakt
door stedelijke en industriële afvalwaterlozingen slechts in beperkte mate worden
achterhaald. Dit geldt ook voor de invloed
die de zijrivieren van de Rijn op de
kwaliteit van het rivierwater uitoefenen.
Een beter inzicht in de beïnvloeding van
de kwaliteit van een bepaald pakket rivierwater op zijn weg van bron naar monding
kan men verkrijgen door met een pakket
rivierwater 'mee te reizen'. Dit noemt men
naar Duits taalgebruik: 'Onderzoek in de
fliessende Welle'.
Door een dergelijk onderzoek kunnen herkomst, aard en omvang van de lozingen
van verontreinigende stoffen duidelijker
zichtbaar worden gemaakt dan m.b.v. de
gangbare wijdmazige vaste meetnetten.
b. Waterkwaliteit in relatie tot functies
en bestemmingen
Ik zei u al: Het gaat bij de beschrijving
van de waterkwaliteit om zeer veel parameters, ledere functie stelt weer zijn eigen
kwaliteitseisen, hetgeen inhoudt, dat de
vastlegging door middel van normstelling
van de gewenste waterkwaliteit moet
plaatsvinden in relatie tot de functie en
de bestemming van het betreffende oppervlaktewater.

De kwaliteit van het Rijnwater wordt in
hoofdzaak gemeten door analyse van
watermonsters, die op een aantal vaste
punten langs de rivier genomen worden. In
ons land wordt er gemeten door RIWA
(Rijncommissie Waterleidingbedrijven) en
door RIZA (Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater).

c. Globaal overzicht van de industriële
lozingen
De industriële activiteiten in het Rotterdamse zeehavengebied omvatten de
volgende sectoren:

De waarnemingen in de verschillende
meetnetten verschaffen slechts een globaal

1. Raffinage van ruwe olie
In totaal zijn er vijf raffinaderijen gelegen

KAART - Overzicht monsterpunten noordelijk Deltabekken.
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in het gebied tussen Hoek van Holland en
Rotterdam, met de Shell raffinaderij te
Pernis als de grootste, oudste en bekendste.
2a. Petrochemische 'bulk material' industrie
Geïntegreerd met de raffinage van ruwe
olie worden zo geheten 'bulk petrochemicals' geproduceerd. Het gaat hier om
stoffen als etheen, propeen, butadieen,
benzeen, tolueen, xyleen, styreen, solvents,
carbon black en dergelijke.
2b. Overige organisch chemische
industrieën
Omzetting van bovengenoemde 'bulk materials' in diverse vervolgprodukten vindt
uiteraard ook in dit gebied plaats. Inplaats
van het noemen van produktnamen zijn
hier de firmanamen, zoals AKZO, DOW,
DUPONT, ICI en SHELL een voldoende
aanduiding.
3. Anorganisch chemische industrie
Te noemen zijn in deze sector de produktie
van chloor door hydrolyse van zout,
zwavelzuurfabricage, produktie van titaandioxyde en de kunstmest industrie zowel
via stikstof binding als op basis van
fosfaat.
Ontsluiting van ertsen brengt met zich
mee dat zware metalen in het milieu
vrijkomen.
4. Opslag en overslag bedrijven
Alle produkten, die door bovengenoemde
industrietakken worden vervaardigd moeten
worden opgeslagen en afgevoerd, terwijl
hun grondstoffen en hulpstoffen moeten
worden aangevoerd. Als we kijken naar de
totale ruimte, die voor deze activiteit nodig
is, dan kunnen we stellen dat het één van
de belangrijkste is in het Rotterdamse
zeehavengebied. Het gaat hier om honderden miljoenen tonnen produkt per jaar en
iedere promille verlies in het oppervlaktewater door bijv. morsingen tijdens beladen
of drainage van opslagtanks zou een veelvoud van honderdduizend ton betekenen.
5. Scheepsbouw en tank(er) cleaning
Bij het schoonmaken van schepen en van
fabrieksinstallaties ontstaan afvalstoffen.
Het is onvermijdelijk dat een deel van die
afvalstoffen in het water terechtkomen. Uit
een oogpunt van inventarisatie eveneens
een moeilijk te kwantificeren terrein.
6. Overige industrie
Van de overige industrieën wil ik volstaan
met enkele voorbeelden:
- suikerfabricage
- bierbrouwerij
- verwerking van plantaardige vetten, oliën

Daarnaast valt te noemen de grote groep
van kleine industrieën en bedrijven, die
zijn aangesloten aan het gemeentelijk
rioleringssysteem (garages, drukkerijen,
verffabrieken, constructiebedrijven).

e. Richtlijnen voor sanering
Hoe moet nu een en ander vertaald worden
in richtlijnen voor sanering. In de praktijk
kun je twee wegen bewandelen.
De ene (meest eenvoudige) weg is het
stellen van procédé-normen, dus grenzen
stellen aan de uitworp. Als al het afvalwater schoon is dan is het waterkwaliteitdoel zeker bereikt.
Aan iedere keuze is een voordeel en een
nadeel verbonden, ook bij de keuze tussen
immissie of emissie normstelling.

De inventarisatie van deze lozingen is
begrepen in de inventarisering van de
gemeentelijke lozingen. In onderstaande
tabel is een globaal overzicht van de
belangrijkste lozingen gegeven.
Het overzicht geeft aan het verloop in de
tijd over de periode 1972 - 1987.

Normstelling - richtlijnen voor
waterkwaliteitsverbetering.

Het beginjaar 1972 is gekozen omdat in
het begin van de jaren zeventig alle bedrijven heffing zijn gaan betalen op grond
van de WVO, wat uiteraard een verplichting tot frequent meten van de lozingshoeveelheden met zich heeft meegebracht.
Mede als gevolg hiervan begon er een
proces van 'auto sanering' waarbij kostenbesparingen en milieuverbetering hand in
hand gingen.
d. Stofbalansen - Te verwachten effect
We raken nu verzeild in woelig vaarwater.
Na het beschrijvend en inventariserend
deel van het verhaal krijgen we te maken
met de vraag welke beoordelingscriteria
we voor de milieu-effecten moeten aanhouden.
We maken onderscheid tussen 'grijze lijst'
stoffen en 'zwarte lijst' stoffen, rekening
houdend met de uitgebreidheid van het
effect en het eventuele irreversibele karakter
ervan; zoals hieronder in het schematisch
overzicht is weergegeven.
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Naar mijn mening geldt bij die keuze
echter niet dat eenvoud het kenmerk van
het ware is.
Het is een utopie te menen dat industriële
(menselijke) bedrijvigheid mogelijk is
zonder een zekere rest lozing.
De uitdaging die zich bij een goed waterkwaliteitsplan voordoet, is juist het vinden
van het goede evenwicht tussen doel en
middel. Ik pleit daarbij niet voor niets
doen zolang dat optimum niet exact kan
worden vastgesteld.
Men zal het één moeten doen (d.w.z. vergunning verlenen op basis van emissienormen) en het andere niet nalaten.
Men zal moeten trachten het effect van de
lozingen op de in stap 1beschreven waterkwaliteit op een juiste wijze te voorspellen.
Een modelmatige benadering is hierbij zeer
gewenst. Doet men dat niet, dan zal men
steeds met de vraag geconfronteerd blijven
of een bepaalde reduktie van de emissie
wel zal resulteren in een meetbare ver-

Beoordelingscriteria voor milieu-effecten.
(van 'lichtgrijs' tot 'pikzwart')

Ruimtelijk
aspect

Immissie norm
(waterkwaliteitsdoelstelling)

Globaal overzicht lozingen in beneden rivieren gebied (periode 1972-1987).
103 kg/etmaal
I.E.

A. Industrie
raffinaderijen
org. ehem. ind.
anorg. chem. ind.
overige bedrijven

'72

'80

350
750
400
500

150
475
175

2000
2200

1100
1600
?

300

Olie
'87

'72

'87

Overige verontreinigingen
1
1

100
200
100
200
600
300

'80

0.5
16
4

2,5
0,5

sulfide model
gechloreerde koolwaterstoffen
amoniak, gips (zware metalen)
slib, chemicaliën
zware metalen, fosfaat
chemicaliën

- zuivelfabriek

B. Gemeenten
C. Scheepvaart

- staalconstructie.

Investeringen van industrie: Periode 1972-1980 < 200 milj. gld. Periode 1980-1987 > 300milj. gld.

-

-
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Actieplan voor raffinaderij afvalwaterzuivering.
Doelstelling
Normstelling

Verontreinigingen terugbrengen tot intern en extern acceptabel niveau.
1. Max. concentratie (oliegîhalte).
2. Max. hoeveelheid (inwoner equivalenten).
Primair: scheiding olie - water via Separatoren.
Middelen
Secondair: physisch - chemische behandelingsmethoden.
Tertiair: biologische zuivering of actieve koolabsorptie.
1. Piek belasting.
Bestaande toestand
('characterisation study') 2. Kwaliteit van de deelstromen.
Kosten per m;!
Verbeteringsprogramma FASE 1
afvalwater
('strategy study')
Bestrijding bij de bron (menselijke factor)
voordeel
FASE 2
Verbetering aan bestaande installaties
1-10 cent / n r '
Behandeling van deelstromen
FASE 3
Separatie schoon en vuil water
10-50 cent /m-'<
Aanvullende behandelingsmethoden
\

betering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, waarop de lozing plaatsvindt.
3. Actieplan voor raffinaderij afvalwater
zuivering
Wat in het groot geldt voor een waterkwaliteitsplan geldt in feite ook voor een
saneringsplan van een individueel bedrijf,
zoals een olieraffinaderij.
Allereerst houdt dit in, dat de doelstelling
van zo'n actieplan wordt vertaald in een
concrete getalsmatige normstelling.
Voor een olieraffinaderij betekent dit
primair de vaststelling van een eenduidige
procédénorm voor het maximaal toelaatbare oliegehalte in het afvalwater.
De olie procédénorm heeft een zeer lange
geschiedenis.
Door de hinderwet afdeling van de gemeente Rotterdam werd reeds in de
vijftiger jaren de norm van 30 ppm (parts
per million) als maximum aangehouden.
Even afziende van het geringe verschil in
soortelijk gewicht tussen olie en water
kunnen we ook aanhouden als norm
30mg olie per kg geloosd afvalwater.
De praktijk uitwerking van deze hinderwet
eis was, dat men geacht werd aan de
gestelde olieprocédénorm te voldoen, indien
er een doelmatig functionerende olie -water
afscheidingsinstallatie (separator) aanwezig
was m.a.w. het getal van 30 mg/kg was in
de praktijk geen doelvoorwaarde maar een
middelvoorwaarde. Er bestond dan ook
geen behoefte aan een geregelde analyse
van de afvalwater kwaliteit, anders gezegd
de bedrijfscontrole vond plaats door visueel
vast te stellen, dat het water niet te vuil
was. Toen eind zestiger jaren een meer
frequente analyse plaats ging vinden ontstond er behoefte aan om het procédénorm
getal van 30 mg/liter nader te specificeren.
Had het betrekking op een steekmonster of
een gemiddelde van een aantal steekmonsters of een representatief gemiddelde

monster van de hoeveelheid afvalwater dat
in een periode van zeg 24 uur is geloosd.
Het laatste is uiteraard het meest gewenste,
maar vraagt speciale bemonstering apparatuur.
Ook de chemische analysemethode moest
nader worden gespecificeerd. Historisch
was steeds gewerkt met het begrip 'uit
water afscheidbare olie', immers beter kan
je van een doelmatige en goed functionerende water - olie separator niet verwachten.
Maar een deel van de olie lost op in
water. Dit laat zich alleen via infrarood
analysemethoden bepalen.
De praktijk wees uit, dat het oude getal
van 30 mg/liter via deze nieuwe meer
geavanceerde analysemethode overeenkwam
met 60-100 mg/liter.
Vooral aromatische koolwaterstoffen met
name benzeen lossen gemakkelijk in water
op, zonder dat er van visuele verontreiniging sprake is.
Eerst nadat er volledige duidelijkheid ten
aanzien van het te hanteren normgetal
bestaat, zowel voor wat betreft de wijze
van bemonsteren als de toe te passen
chemische analysemethode, is het mogelijk
om gericht naar middelen te zoeken.
Het isgebruikelijk om daarbij de volgende
onderscheiding aan te houden.
1. primaire behandelingsmethoden
omvatten alle middelen waarbij afscheiding
van olie uit het water wordt verkregen
door gebruik te maken van het verschil
in soortelijk gewicht en het niet oplosbaar
zijn van olie in water. Emulsievorming kan
het verschil in soortelijk gewicht tussen
olie en water opheffen waardoor deze
afvalwater behandelingsmethode ineffectief
wordt.
2. secondaire zuiveringsmethoden
hebben als basis een physisch-chemische

behandeling van het afvalwater bijv. een
combinatie van flocculatie en flotatie
technieken, zodat ook in water geëmulgeerde olie wordt verwijderd.
3. tertiaire zuiveringsmethoden
zijn de oxydatief-biologische behandeling
of de absorptie met behulp van actieve
koolfilters waarbij ook in water opgeloste
oliecomponenten worden verwijderd.

4. Waterzuiveringsinstallatie op de
Esso Raffinaderij
De Esso Raffinaderij Rotterdam, gevestigd
in het Botlekgebied, beschikte al vele jaren
over een zogenaamde primaire waterbehandelingsinstallatie. Deze was echter
berekend op de verwerkingscapaciteit van
de raffinaderij van vóór 1970. Deze capaciteit werd in dat jaar verdubbeld en de
bestaande zuiveringsfaciliteiten konden toen
niet meer onder alle omstandigheden voldoen aan de kwaliteitsnormen die aan
afvalwater worden gesteld en zeker niet
aan de te verwachten veel strengere eisen
in de toekomst.
a. Voorbereiding en constructie
In april 1971 werd op de raffinaderij een
werkgroep gevormd onder de - welhaast
onvertaalbare - naam 'Liquid Effluent
Improvement Task Force', die zich theoretisch en praktisch ging bezighouden met
een project ter verbetering van de kwaliteit
van het afvalwater van de raffinaderij. Het
project werd tegelijkertijd op drie Essoraffinaderijen in Europa opgezet op verzoek van die raffinaderijen en in overleg
met Esso Europe Inc. en Esso Research.
Met Rotterdam waren dat Fawley (Engeland) en Port Jerome (Frankrijk).
De Task Force in Rotterdam stond onder
leiding van een Esso Research project
coördinator, daarbij geassisteerd door een
aantal operationele mensen van de raffinaderij organisatie, en een bedrijfsingenieur,
die samen met de project coördinator een
volledige dagtaak hadden aan de project
voorbereiding.
Het werk van de Task Force bestond uit
twee belangrijke onderdelen.
1. Het korte termijn programma
Primair ging het hierbij om het opstellen
van een advies, waarin werd aangegeven
wat er snel en met relatief eenvoudige
middelen kon worden verbeterd.
De doelstellingen van dit programma waren
de volgende:
— Het bereiken van een operationele
situatie waarbij een gemiddeld oliegehalte
van 50 mg/liter niet meer werd overschreden.
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— Het zo laag mogelijk houden van de
kosten voor de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie.
Een zeer belangrijk onderdeel van dit
programma was het milieubewust maken
van het personeel in de fabriek.
Dit gebeurde via talrijke voorlichtingsbijeenkomsten en door het direct betrekken
van employés bij het programma. Hierdoor
konden snel opmerkelijke successen worden
geboekt, die nog werden vergroot door het
aanbrengen van kleine verbeteringen aan
de installaties, het toepassen van gesloten
koelwater-systemen, het nemen van monsters volgens verbeterde methoden en door
hergebruik van koelwater voor pompen.
2. Het lange termijn programma
Het lange termijn programma van het
afvalwaterproject was opgebouwd uit vier
fasen.
De eerste fase bestond uit een karakterisatiestudie van het afvalwater, die ongeveer
7 maanden in beslag heeft genomen. De
karakterisatie was noodzakelijk om te
kunnen achterhalen welke soorten afvalwater op de raffinaderij aanwezig zijn en
ook in welke hoeveelheden zij voorkomen.
Bovendien kon aan de hand van deze
gegevens bekeken worden of er reeds bij
de verschillende bronnen van afvalwater
verbeteringen mogelijk zijn. Er werden
ongeveer 350 stromen gemeten en hiervan
werden twee- à drieduizend analyses uitgevoerd.
Dit werk had onder meer tot resultaat dat
in samenwerking met de Operations
Division op een aantal plaatsen directe
verbeteringen mogelijk waren.
De tweede fase betrof een strategie-studie,
waarbij de mogelijkheden werden nagegaan
om in de toekomst het afvalwater te behandelen en hoe de hoeveelheid afvalwater tot een minimum beperkt kan
worden.

Het project kreeg de naam DAFLOTinstallatie, afgeleid van het toegepaste
Dissolved Air Flotation proces. De
DAFLOT-installatie is in december 1974
gereedgekomen, zodat de periode van voorbereiding en constructie bijna vier jaar
heeft geduurd.
b. Beschrijving van de Esso DAFLOTinstallatie
Het raffinaderij afvalwater wordt op verschillende plaatsen op het terrein in zgn.
'sewerstations' verzameld en vandaar naar
een centraal inlaatbassin gepompt. Hier
vindt een eerste scheiding van olie en water
plaats. De olie wordt met behulp van een
'skimmer' afgeroomd. Het water wordt
met een schroefpomp naar de API-olieafscheider gepompt, waar door de langere
verblijftijd olie naar boven komt drijven
en slib naar de bodem zakt. Een nieuw
geïnstalleerde continue werkende schraapinrichting ('flight scrapers') zorgt ervoor
dat de olie naar de rolskimmers en het
slib naar de slibhopper wordt gevoerd.
Alle olie wordt naar de sloptanks gepompt
en het slib naar de slibindikker.
Indien meer water wordt aangevoerd (bijv.
regenval) dan de schroefpomp (1100 m 3 /
uur) kan verwerken, dan stroomt het overtollige water automatisch naar het laaggelegen bufferbassin.
Gedurende perioden van lager afvalwateraanbod stroomt het water weer terug naar
de zuig van de schroefpomp.
Nadat het raffinaderij-afvoerwater de
API-olie-afscheider doorlopen heeft,
stroomt het via een hoeveelheidsmeting in
het vlokvormingsbassin.
De pH-waarde van dit water wordt geregeld op ca. 7,5 door injectie van zwavelzuur of natronloog in het bassin.
Bovendien wordt hoeveelheidsproportioneel

In de daaropvolgende schuimvormingsbassins worden oliehoudende hydroxide
vlokken op de volgende manier van het
schone water gescheiden.
Een gedeeltelijke stroom schoon water, dat
uit het flotatiebassin wordt afgelopen,
wordt door de recycle pomp in een drukverzadigingsvat gepompt, op een druk van
circa 5 bar gebracht en met lucht verzadigd.
Uit het vat wordt het met lucht verzadigde
water via een regelafsluiter naar een verdeelring gevoerd, die in het midden van
het vlokvormingsbassin in de nabijheid
van de bodem is aangebracht. Bij het
binnenstromen in het bassin, scheidt zich
nu, door de expansie tot atmosferische
druk, de lucht af en wel in de vorm van
zeer kleine luchtbelletjes. Deze stijgen naar
de oppervlakte en hechten zich daarbij vast
aan de aluminium hydroxide vlokken, die
zich bevinden in het afvoerwater uit het
vlokvormingsbassin, dat boven de verdeelring in het bassin geleid wordt.
Het schone water stroomt onder een afscheidingswand door in een verzamelring
rondom het bassin.
De schuimlaag van oliebevattende aluminium hydroxide vlokken, die zich op het
oppervlak van het bassin heeft gevormd,
wordt door roterende schilden afgeskimd
en in de drie verzamelbakken geschoven,

Schema - Afvalwaterbehandeling - Esso Raffinaderij Rotterdam.
VERBRANDINGSOVEN
MET ROOKGAS WASSER

BAUASTUATER TANKS

De derde fase was gericht op het testen
van de verschillende afvalwaterzuiveringsmethoden op laboratorium- en semi-technische schaal. De testen waren nodig om
te kunnen bepalen welke methode het
beste voldoet tegen de laagste mogelijke
kosten.
Na de beëindiging van het testen van
diverse processen volgde de vierde en
laatste fase in het langlopende programma:
het schatten van de kosten en het doen van
aanbevelingen voor een ontwerp van toekomstige afvalwaterzuiveringsinstallaties.
De kosten voor een dergelijk systeem
werden op ongeveer 10 miljoen gulden
geschat.

aluminiumsulfaat en poly-electrolyt gedoseerd.
Door de toevoeging van aluminiumsulfaat
worden eventuele aanwezige emulsies gebroken en olie door adsorptie aan de ontstane aluminium-hydroxide vlokken
gebonden.
Door poly-electrolyt dosering zal het
'flotatie'-gedrag van de ontstane vlokken
zich nog verbeteren.

^

SCHRAAP IJ-iRICHT INJi, -

ILTLT
^ ^
DIVERSE AFVALUATEft STROMEN

API-OLIE-AFSCHEIDER

BUFFERBASSIN
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• Vervolg van pag. 663
Monitoring van de smaak van drinkwater
met consumenten
vanwaar het materiaal in een zogenaamde
'floatpit' stroomt. Een zekere hoeveelheid
vaste stoffen, zoals bijvoorbeeld zand,
wordt niet door de luchtbelletjes naar het
oppervlak van het vlokvormingsbassin gedragen. Deze zinken echter naar de bodem
van het bassin.
Dit bodembezinksel moet op regelmatige
tijden uit het vlokvormingsbassin worden
verwijderd.
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RiD -groep
0 637
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•
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Het uit de zuiveringsinstallaties afkomstige
slib en het overige bezinksel kan niet
zonder meer op het land of in het water
worden gestort. Door het te verbranden
wordt het echter in een zodanige toestand
gebracht, dat het kan dienen als landophoging of bij de wegenbouw.

• •

• Kralingen
1 Berenplaat

|

| |

—-

De verbrandingsoven, waarin verassing van
het slib plaatsvindt, bestaat uit een verticale
ruimte. In het benedengedeelte bevindt
zich een laag van korrels, die met behulp
van hete lucht met een temperatuur van
900 -950 °C in een werveltoestand wordt
gebracht. In en boven deze laag wordt het
te verbranden slib geïnjecteerd. Het hete
rookgas, waarin zich de as-bestanddelen
bevinden, wordt naar een 'wasser' gevoerd.
Het gas wordt met behulp van water van
as ontdaan om een minimale stofuitworp
te verzekeren. Het 'waswater' stroomt nu
naar een asbezinkingsvijver, waarin het
lange tijd blijft staan. De as zakt naar de
bodem en het schone water van deze vijver
loost men in de haven.
In het schema op de vorige pagina worden
de diverse stappen van het afvalwater
behandelingsproces nog eens samengevat.
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Afb. 5 - Relatie tussen smaakwaardering door consumentenpanels en groepen van referentiepanels
voor 3 watermonsters afkomstig van de bedrijven Berenplaat en Kralingen.
TABEL IV - Correlaties tussen de smaak van
ruw water* en rein water van de bedrijven
Berenplaat en Kralingen.
Bedrijf
Kralingen
Berenplaat

TABEL V - Invloed van poederkooldosering bij
bedrijf Berenplaat op de smaakwaardering door
het consumentenpanel.

Correlatiecoëfficient
0.19 (n.s.)
0.41**

* smaak van ruw water werd bepaald door
Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch
d.m.v. het smaakverdunningsgetal
** significant (a < 0.05)

De gegevens van Tabel IV laten zien dat
de ruw waterkwaliteit niet meer merkbaar
de smaak van het eindprodukt van bedrijf
Kralingen beïnvloedt, hetgeen wel het geval
is bij het bedrijf Berenplaat. De aanwezigheid van ozonisatie en actieve koolfilters
te Kralingen zal hieraan debet zijn.
Overigens bleken wijzigingen in de poederkooldoseringen op bedrijf Berenplaat slechts
relatief kleine wijzigingen in de smaakwaardering tot gevolg te hebben (Tabel V).
Naast de ruw waterkwaliteit kon bij het
water van bedrijf Berenplaat geen correlatie worden gevonden met andere kwaliteitsaspecten, zoals de temperatuur, het
restchloorgehalte e.d. (zie Tabel VI).

Smaakwaarde
Wijziging

Verhoging dosering van 10
naar 20 mg/l
Verlaging dosering van 10
naar 10mg/l
Verhoging dosering van 10
naar 60 mg/l

week ervoor week erna
1.02

0.98

1.09

1.19

1.19

1.16

TABEL VI - Correlatie tussen smaakwaarden
van het consumentenpanel en enkele fysischchemische kwaliteitsparameters van drinkwater.
Correlatiecoëfficient
Parameter
Temperatuur
Rest chloor
KMn0 4 verbruik
TOC
Trihalomethanen
pH

Bedrijf
Kralingen
- 0.49*
0.45*
-0.02
0.28
-0.09
-0.26

Bedrijf
Berenplaat
0.05
0.06
-0.01
-0.14
-0.12
0.21

* significant (a < 0.05)

Dit iswel het geval bij het drinkwater van
het bedrijf Kralingen. Hier is een slechtere

