De invloed van NTA op de metaalbalans in het actief-slibproces

Inleiding
Eutrofiëring van meren en rivieren vormt
in sommige landen een probleem; deze toestand wordt gekenmerkt door overvloedige
algengroei.
Algemeen wordt aangenomen dat het ontstaan van eutrofiëring wordt begunstigd
door een toename van de fosfaatlozingen op
het betreffende water ten gevolge van
menselijke activiteiten [1,2,3].
Experimenten hebben uitgewezen, dat
fosfor een van de belangrijkste voedingsstoffen isvoor het optreden van algenbloei
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[4]. Het verband tussen de concentratie
aan opgelost fosfaat in een bepaald water
en de op grond daarvan te verwachten
algengroei is echter moeilijk vast te
stellen [5].
Een groot gedeelte van het in oppervlaktewateren geloosde fosfaat komt mee met
gezuiverd afvalwater [6], maar ook het van
agrarische gronden afspoelende water kan
een belangrijke bijdrage leveren. Schattingen
voor de fosfaatbijdrage van 'uitspoeling'
in de Verenigde Staten komen zelfs op
45 % [7],terwijl in het Verenigd Koninkrijk
met een bijdrage uit deze bron van 30 %
wordt gerekend [8]. Ook atmosferische
neerslag is een van de fosfaatbronnen [9].
Het fosfaat in afvalwater is hoofdzakelijk
afkomstig van menselijke uitscheidingsprodukten en wasmiddelen. Hoewel de
verhouding tussen deze twee bronnen kan
variëren, afhankelijk van het verbruik van
water en wasmiddelen, wordt algemeen
aangenomen dat het aandeel van wasmiddelen aan het fosfaatgehalte in huishoudelijk
afvalwater ongeveer 50 % bedraagt
[8,10,12].
Natriumtripolyfosfaat (NTPP) is de laatste
dertig jaar de belangrijkste 'builder' van
wasmiddelen, en is volgens Shannon [3]

daarmee de belangrijkste fosfaatbron in
wasmiddelen.
Een typisch wasmiddel voor de witte was
kan ca. 13 gewichtsprocent fosfor bevatten
[13], terwijl Wernet en Ebert [14] van
mening zijn dat NTPP 10 gewichtsprocent
(als fosfor) van de wasmiddelen uitmaakt.
Men heeft geopperd, dat eutrofiëring zou
kunnen worden geremd door een vermindering of totale verwijdering van wasmiddelfosfaat uit afvalwater. Deze mening heeft
het zoeken naar een andere builder gestimuleerd. Onder de beschouwde verbindingen
heeft het natriumzout van nitrilotriazijnzuur
(NTA) veel aandacht gekregen. Deze stof
is op grote schaal beproefd in Canada,
Zweden en Finland [15],terwijl andere
landen zich tegen het gebruik er van hebben
uitgesproken, zolang verdere informatie
over de toxiciteit en de milieu-effecien
ontbreekt.
De biologische afbreekbaarheid van NTA
is uitgebreid onderzocht [16 -21]. Uit dit
onderzoek bleek duidelijk dat NTA biologisch afbreekbaar is. De afbraak begon in
het algemeen echter pas na een adaptatieperiode, die varieerde van 7 dagen [22] tot
6 à 8 weken of nog langer [10,23 -26].
De adaptatieperiode bleek af te hangen
van een aantal factoren, zoals de temperatuur, de NTA-concentratie, de waterhardheid en de belangrijkste metaalcomplexverbindingen waarin NTA voorkwam.
Bacteriën die NTA als hun enige koolstofen stikstofbron kunnen gebruiken, vertoonden een optimale groei bij 25 °C [27].
Bij temperaturen boven 30 °C werd de groei
aanzienlijk vertraagd, terwijl die bij 2 °C
zeer gering was. Desondanks waren deze
organismen in staat, temperaturen beneden
0 °C te overleven. Tijdens onderzoekingen,
waarbij de NTA-concentratie in het
influent 10 mg/l was, werd bij 25 °C een
afbraak van NTA tot 80 à 85 % geconstateerd, terwijl slechts 25 % werd afgebroken
bij 5 °C [10]. Overeenkomstige resultaten
werden verkregen met een poreuze pot bij
20 °C met influentconcentraties van 5 en 10
mg NTA/1, waarmee 98 resp. 95 % afbraak
werd bereikt [28]. Proeven op praktijkschaal in Duitsland, uitgevoerd door
Gudernatsch [26],toonden aan, dat in de
zomermaanden meer dan 95 % van het
NTA werd verwijderd, maar dat 's winters
de gemiddelde afbraak daalde tot ongeveer
50 %. Seizoenschommelingen in de temperatuur bleken een uitgesproken effect te
hebben op de biologische afbraak in een
beluchte lagune in Canada [29].De NTAafbraak benaderde 's zomers de 100 %,
terwijl het NTA 'swinters de lagune praktisch onveranderd verliet.
Er is berekend [3,30, 31],dat de NTAconcentraties in huishoudelijk afvalwater in
de orde van 10 tot 20 mg/l zouden komen

te liggen, als NTPP als voornaamste wasmiddelbuilder geheel door NTA wordt
vervangen. Het afbraakpercentage van NTA
blijkt afhankelijk te zijn van de influentconcentratie; maar de gepubliceerde resultaten spreken elkaar tegen. Bij een
influentconcentratie van 8 mg/l werd in
een actief-slibinstallatie 90 % NTA-afbraak
bereikt, en slechts 75 % wanneer de concentratie werd verdubbeld [24].
Aangezien NTA sterke complexvormende
eigenschappen bezit, ligt het voor de hand
te veronderstellen, dat de onvolledige afbraak de verwijdering van zware metalen bij
het proces van waterzuivering in negatieve
zin zal beïnvloeden. Er is mobilisatie van
zware metalen door NTA uit slib van
rivieren en meren vastgesteld [32,33].
Bovendien is een vermindering aangetoond
van de binding van zware metalen aan
actief slib, wanneer NTA aanwezig was [34].
In de landen waar het water vaak wordt
hergebruikt, is het een gelukkige omstandigheid, dat het zuiveringsproces 80 -90 %
van de binnenkomende zware metalen verwijdert [35 -37].Was dit niet zo, of zou
deze toevallige omstandigheid zich in
ongunstige zin wijzigen, dan zou
het ontvangende water door de zware
metalen in het effluent kunnen worden
verontreinigd, waardoor het ongeschikt
zou kunnen worden voor de bereiding
van drinkwater, wil men de normen voor
het zware-metaalgehalte daarin niet overschrijden [38,39].
Er bestaan weinig gegevens over de invloed
van NTA op de mobiliteit van zware
metalen in een actief-slibsysteem, hoewel
Shannon en Kamp [40] enkele resultaten
hebben vermeld van proeven met alternatieve wasmiddelen; deze gegevens zijn echter
niet overtuigend.
De onderhavige studie heeft tot doel het
verwijderingsrendement van zware metalen
te meten in een nabootsing op laboratoriumschaal van een actief-slibsysteem, in aanwezigheid van NTA resp. NTPP.
Werkwijze
NT A-bepaling. De zink-zirkoon methode
[41] werd zonder verdere aanpassing gebruikt voor de bepaling van NTA in
synthetisch ruw afvalwater en in het
effluent, na filtratie van het monster.
Fosfaatbepaling. Orthofosfaat werd colorimetrisch bepaald [42] en het gehalte aan
totaal polyfosfaat (pyro en tripoly) na zure
hydrolyse tot orthofosfaat [43].
Chemisch zuurstof verbruik. Het chemisch
zuurstof verbruik (CZV) van het effluent
werd volgens een standaard methode [43]
bepaald.
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Zwevende stof. Hetgehalte aanzwevende
stof werd indeslurry *eninhet effluent
door filtratie bepaald [43].
Slib volume index. Deslib volume index
(SVI) werd gemeten met een 100ml maatcilinder inplaats vanmetde voorgeschreven 1000 mlcilinder [43], omdat het onttrekken van 1000mlslurry het biologische
systeem in onbalans zou hebben gebracht.
Proeven meteenserie slurries dieinhet
systeem waren bereid, toonden aandatde
uitkomsten vandeproeven inde 100ml
cilinder moesten worden vermenigvuldigd
met 1,35omderesultaten vergelijkbaar te
maken metdieuiteen 1000ml cilinder.
Metaalanalyses. Eensnelle flameless atoomabsorptie spectrofotometer, waarbij het
monster vooraf werd gehomogeniseerd,
werd gebruikt voor deanalyse vanalle
monsters (slurry, influent, effluent).
In vroegere artikelen [44-46] isde geschiktheid vandeze methode voor dit soort
monsters aangetoond.
Toevoeging vanNTA. Erisberekend, dat
de NTA-concentratie in huishoudelijk afvalwater tussen 10en20mg/lzalkomen te
liggen, alsNTPP geheel door NTA wordt
vervangen [3,30, 31]. Daarom werdNTA
stootsgewijze aanhet actief-subsysteem
toegevoegd omeeninfluent concentratievan
10mg/lN T A 3 - te bereiken.
Hiertoe werd eenoplossing van 1462mg/l
van NaNTA (NCCHgCOoNa).,.H 2 0 , de
'Gold Label' kwaliteit van Aldrich
Chemical Company Inc.,Milwaukee,USA)
met eensnelheid van 10ml/h inde beluchter gepompt door eenslangenpomp met
constante snelheid. Omdeverhoogde concentraties op 'wasdagen' nate bootsen,
werd deinstromende concentratie verhoogd
tot 20mgNTA 3 ~/1 door de pompsnelheid
op 20ml/h te brengen.
Toevoeging vanNTPP. Deoplossingdie
de toevoeging vanwasmiddelfosfaat aan
het actief-subsysteem moest imiteren,
bevatte ortho-, pyro- en tripolyfosfaat,
omdat isgeconstateerd, dat NTPPhydrolyse weliswaar inzuiver water langzaam, inafvalwater daarentegen sneller
plaatsvindt [47].N a bestudering vande
publikaties vanLewin [48] werden als
influent-concentratie gekozen 2mg tripolyfosfaat, 2mgpyro- en 6mg orthofosfaat
per liter, alles in P uitgedrukt. Een oplossing
van 2630 mg/lKaliumfosfaat (KH 2 P0 4 )
van BDHChemicals Ltd.,Poole, UK,
1440 mg/ltetranatrium pyrofosfaat
* Hetwoord slurry wordt hier steeds gebruikt
voor hetmengsel vanonbehandeld afvalwater en
retourslib.

TABEL I - Gekozen influent concentraties vanzware metalen; zouten gebruikt voor de bereiding
van de moederoplossing, en blanco waarden voor metaalgehalten in het afvalwater.
Zout met 'Analar'
kwaliteit

Metaal
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn

Cd ( N 0 3 ) Ü 4 H 2 0

Cr K (S0 4 )2 12H 2 0
Copper metal
Ni (N03>2 6H 2 0
Pb (N0 3 ) 2
Zn (N0 3 )2 6H 2 0

( N a 4 P 2 0 7 .10 H 2 0 ) , ookvanBDHChemicals, en 790mg/l 'Empiphos STPP' natriumtripolyfosfaat (Na5P 3 Oio) van Albright
and Wilson, Ltd., Whitehaven, UK,werd
door eenslangenpomp metconstante snelheid indebeluchter gepompt met een
debiet van 10 ml/h of mettweemaal deze
snelheid omdeconcentraties op 'wasdagen'
na te bootsen. Voor hetbegin vande
dosering vond geen hydrolyse vanpolyfosfaat in de oplossing plaats.
Toevoeging van zware metalen. Zes zgn.
'zware metalen' (cadmium, chroom, koper,
lood, nikkel enzink) werden aandeactiefslibinstallatie toegevoegd in concentraties
die overeenkomen metdewaarden genoemd
voor stedelijk afvalwater [30,37,49, 50,51].
De zouten die voor hetsamenstellen vande
moederoplossing werden gebruikt, de gekozen influentconcentraties en de maximale
metaalconcentraties inde blanco-analyse
van hetsynthetisch afvalwater, zijn vermeld
in tabel I. Door de achtergrondverontreiniging viahetsynthetische afvalwater en
variaties in depompsnelheid, weken de
werkelijke influent metaalconcentraties
enigszins af vandegekozen waarden;
daarom zijn dezeconcentraties telkens experimenteel bepaald.

Gekozen influent
concentratie
(mg/l)

Maximale concentratiein
het synthetische afvalwater (mg/l)

0,010
0,10
0,10
0,10
0,10
0,50

< 0,002
< 0,003
< 0,01 - 0,025
< 0,003
< 0,003
< 0,03

Nabootsing van het actief-slibproces. De
gebruikte apparatuur leek sterk opde
'Officiële Duitse Apparatuur' voor de
bepaling vandebiologische afbreekbaarheid vanwasmiddelen [52].Het oorspronkelijke ontwerp van Husmann [53] werd
enigszins gewijzigd voor deproeven (afb. 1).
De 31 reactor enhet2,1 1 bezinkvat waren
gemaakt uitboorsilicaatglas om verontreiniging door lood tevermijden. De proeven
werden uitgevoerd bij 18 ± 2 °C.
Synthetisch afvalwater. De samenstelling
van hetsynthetisch afvalwater is weergegeven intabel II.Ditmedium lijkt op wat
wordt gebruikt bij de bestudering vande
biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen [52].
TABEL II -Samenstelling vanhet gebruikte
synthetische afvalwater.
Samenstellende bestanddelen

concentratie
(mg/1)

Oxoid Neutralised Bacteriological
peptone (L34, OxoidLtd)
156
Oxoid 'Lab Lemco' powder
(L29, Oxoid Ltd)
234
Sodium chloride (GPR)NaCl
9,5
Calcium chloride (GPR) CaCl 2
4,8
Magnesium sulphate (GPR) MgS0 4 7H 2 0 1,5
Ammonium chloride (GPR) NH 4 C1
72,0

Afb. 1 - Aangepaste versie van een officieel Duits laboratoriumtoestel voor de bepaling van
biologische afbreekbaarheid van wasmiddelen.
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Bemonstering. Tenminste tweemaal daags
werden influent, effluent en slurry bemonsterd voor de analyse van zware
metalen. De monsters werden bewaard in
boorsilicaat glaswerk, na aanzuring met
1 volume procent 'aristar' salpeterzuur.
Al het glaswerk voor verzameling, bewaring en bewerking van de monsters voor de
analyse van zware metalen, werd gereinigd
volgens de onlangs voorgestelde methode [54].
Resultaten en discussie
Hydrolyse van NTPP. De oplossing, die
diende om toevoeging van wasmiddelfosfaat
aan het actief-slibsysteem na te bootsen,
bevatte ortho-, pyro- en tripolyfosfaat,
aangezien al deze vormen door Lewin [48]
waren aangetroffen in voorbezonken afvalwater; als ingangsconcentraties werden
gekozen voor achtereenvolgens 2 mg/l
tripoly-, 2 mg/l pyro- en 6 mg/l orthofosfaat (alles uitgedrukt in P).Hoewel de
waterige oplossing van NTPP en tetranatriumpyrofosfaat stabiel was, bleek de
hydrolysesnelheid van deze gecondenseerde
fosfaten in de slurry zo hoog te zijn, dat ze
niet meer in het effluent konden worden
aangetoond; ook niet als de ingangsconcentraties werden verdubbeld tot
4 mg/l NTPP en 4 mg/1pyrofosfaat (uitgedrukt in P). Deze bevinding stemt overeen
met die van Heinke en Norman [55], die
een verrassende stijging aantoonden in de
hydrolysesnelheid van NTPP als daarbij
actief slib aanwezig was. Zij vonden, dat
minder dan 5 % van het oorspronkelijk
aanwezige NTPP was overgebleven na 4 tot
5 uur bij 22 °C. Evenzo vonden Finstein
en Hunter [56], dat het fosfaat in het
effluent van een biologische zuiveringsinstallatie voor 91 - 100 % uit orthofosfaat
bestond, terwijl het overeenkomstige cijfer
voor het influent varieerde tussen 42 en
91 %; dit wijst op een hoge mate van
hydrolyse van de gecondenseerde fosfaten.
Biologische afbraak van NTA. Wanneer
zich een stabiele biologische situatie in het
systeem had ingesteld, d.w.z. wanneer het
gehalte aan zwevende stof in de slurry en in
het effluent, en het COD-gehalte, op te
voren vastgestelde waarden konden worden
gehandhaafd, werd NTA toegevoegd tot
een concentratie van 10 mg/l in de slurry.
Dan volgde een adaptatieperiode, die
varieerde van 16 tot 31 dagen — met een
gemiddelde over drie experimenten van
23 dagen — waarbij de effluent concentratie
meer dan 95 % van die in het influent
bedroeg. Na deze adaptatieperiode zette de
biologische degradatie in, en in de loop van
6 tot 9 dagen daalde de effluentconcentratie
tot waarden tussen 0 en 1,7 mg NTA/1,

waarmee de afbraak van NTA op 83 tot
100 % was gekomen.
Na een hierop volgende periode van 35
dagen, waarin de effluent NTA concentratie
schommelde tussen 0 en 1,7 mg/l, werd de
inkomende concentratie verhoogd tot
20 mg/l, om de omstandigheden van een
'wasdag' te imiteren.
De NTA-concentratie in het effluent steeg
hierdoor tot een gemiddelde waarde (over
3 proeven) van 4 mg/l, variërend van 3,6
tot 4,4 mg/l; de afbraak daalde dus tot
ca. 80 %. Na 10 dagen daalde de effluent
concentratie tot waarden vergelijkbaar met
die voordat de influentgehaltes werden verhoogd; gemiddeld werd nu 95 % van het
inkomende NTA afgebroken.
Afb. 2 geeft de variatie van de effluentconcentratie als functie van de tijd voor een
representatieve proef weer. Het is algemeen
bekend, dat de toevoer van NTA in een
waterzuiveringssysteem dat daarvóór NTAvrij was, tot gevolg heeft, dat er een
bepaalde tijd verloopt voordat de biodegradatie begint [22,24,25].
Na het aanlopen van het afbraakproces
kan een groot gedeelte van het inkomende
NTA worden afgebroken. Bij een constante
NTA-belasting wordt in de hier vermelde
proeven 83 tot 100 % biologisch afgebroken.
Het blijkt echter, dat de afbraak deze
hoge waarden niet haalt als de NTA-belasting varieert. Dan kunnen aanzienlijke
hoeveelheden NTA onaangetast blijven.
Als de inkomende concentratie steeg van
10tot 20 mg NTA/1, steeg die in het
effluent van tussen 0 en 1,7 tot tussen 3,4
tot 4,4 mg/l. Bovendien duurde het 7 tot 10
dagen voordat de biologische afbraak
percentueel dezelfde waarden bereikte als
die voor de verhoging van de NTA
concentratie in het influent. Deze resultaten
stemmen overeen met vroegere experimenten [3, 18, 40].

Invloed van NTPP en NTA op de
verwijdering van metalen in een synthetisch
afvalwater bij constante belasting
Uit tabel III kan worden afgeleid wat de
invloed is van NTA en NTPP op de
concentratie van zware metalen in de
slurries. De metalen werden aan het systeem
toegevoegd nadat dit aan de betreffende
builder was geadapteerd. In het geval van
NTPP was dat direct, bij NTA werd aangenomen dat de adaptatie volledig was bij
een effluent concentratie van 0 tot 1,7mg
NTA/1.
Zoals eerder vermeld, waren 16 tot 31 dagen
nodig om een afbraak hoger dan 80 % te
bereiken; nog eens minstens 7 dagen daarna
werd pas begonnen met de toevoer van de
metalen. Het blijkt, dat het verwijderingsrendement van alle metalen, uitgezonderd

TABEL III - Gemiddelde zware-metaalconcentraties in het influent (I), het effluent (E) en de
slurry (ML) van een actief-slibsysteem, waaraan
synthetisch afvalwater met nitrilotriazijnzuur
(NTA) of natrium tripolyfosfaat (NTPP) werd
toegevoerd.

metaal

monster

Zware-metaalconcentratie
(mg/l)
NTA
STPP

Cd

I
E
ML

0,0120
0,0080
0,13

0,0100
0.0045
>0,12

>
Cr

0,090
0,008
>1,7

I
E
ML

0,120
0,021
3,0

Cu

I
E
ML

0,150
0,140
1,7

0,100
0,082
0,35

Ni

I
E
ML

0,15
0,14
0,48

0,11
0,10
0,34

Pb

I
E
ML

0,100
0,044
5,0

0,050
0,004
>0,5

I
E
ML

0,54
0,44
4,9

Zn

>

>
0,60
0,09
>6,0

>
Gemiddelde dagelijkse
slibafvoer l tml)

6,35

7,37

koper en wellicht nikkel, hoger is in de
oplossing van gecondenseerde fosfaten dan
in die van NTA. De verwijdering van nikkel
is in beide gevallen erg gering en men mag
aannemen dat dit metaal in geen enkel
zuiveringssysteem tot hoge percentages
wordt verwijderd; dit is in overeenstemming
met wat gevonden is in de praktijk [35].
Aan de hand van de gegevens van tabel III
werd het verwijderingsrendement voor alle
metalen bij de verschillende proefomstandigheden op twee manieren berekend.
Eerst, door de zware-metaalconcentratie in
het effluent af te trekken van die in het
influent en het verschil uit te drukken als
percentage van de influent-concentratie
(methode A).
Omdat de concentratie-spreiding van
sommige metalen in de slurry de berekening van de lagere verwijderingspercentages
volgens deze methode minder nauwkeurig
maakt, zijn de verwijderingspercentages ook
berekend aan de hand van een massabalans
(methode B). De resultaten (tabel IV) geven
duidelijk aan, dat de aanwezigheid van
sporen NTA in een actief-slibsysteem, dat
deze stof naar behoren afbreekt, de verwijdering van cadmium, lood en zink uit het
effluent in negatieve zin beïnvloedt.
Het vermogen van NTA tot de vorming van
metaal-chelaten is bekend. Pollard [13] stelde
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TABEL IV - Gemiddelde waarden voor het verwijderingsrendement van zware metalen in een
actief-slibsysteem, waaraan synthetisch afvalwater
met NTA of met NTPP werd toegevoerd.
Metaal
Cd

Wijze van
berekening *

Verwijderingspercentage
NTA
STPP
33
37

A
B

55
57

Cr

A
B

83
82

91
89

Cu

A
B

5
37

18
16

Ni

A
B

7
11

11
14

Pb

A
B

74
81

92
77

Zn

A
B

19
29

85
81

Periode waarover percentage
B werd berekend (dagen)
8
* Het verwijderingspercentage is op

3
twee manieren

( I c - Ec) x 100
A. Verwijderd percentage
B. Verwijderd percentage =
(MLc x SASvol)n + (dMLc x Va)
(

) x 100.

Iex Qx24 x n
Ie = gemiddelde influentconcentratie.
Ec = gemiddelde effluentconcentratie.
MLc = slurryconcentratie gemiddeld over
n dagen.
SASvol = gemiddelde hoeveelheid (volume)
dagelijks afgevoerd actief slib.
dMLc = concentratieverandering in de
slurry over n dagen.
Q = debiet influent (l/h).
Va = volume beluchtingsreactor.
n = aantal dagen waarover de balans werd
samengesteld.
vast, dat NTA in dit opzicht tweemaal zo
effectief is als EDTA. Een aanzienlijke
mate van mobilisatie van cadmium en
koper uit rivierslib in aanwezigheid van
NTA kon worden vastgesteld [32].
Zink en nikkel werden ook gemobiliseerd,
maar in mindere mate. De auteurs konden
geen chroom-mobilisatie vaststellen, wat
klopt met de resultaten van de onderhavige studie. Er is ook melding gemaakt [31,33] van mobilisatie van zware
metalen uit slib door lage NTA concentraties. De mate waarin zware metalen uit slib
vrijkwamen bleek evenredig te zijn met de
NTA-concentratie (Chau en Shiomi, [57]).
Er is melding gemaakt [58] van een toename
in oplosbaarheid van cadmium, koper en
nikkel in bezonken afvalwater, wanneer
NTA werd toegevoegd. Zo'n verhoging in
de oplosbaarheid vermindert de affiniteit
van de metalen ten opzichte van de vaste
stoffen in het slib en daarmee het verwijderingspercentage in biologische zuiveringsinstallaties. Geconstateerd is [34] dat de

opname van koper en nikkel door actief
slib werd verminderd door de aanwezigheid
van NTA.
Invloed van de toename van NTA en NTPP
concentraties in het influent op de metaalbalans in een nagebootst actief-slibsysteem
Tabel V geeft de invloed van de twee
builders bij verhoogde ingangsconcentraties op de zware-metalen-concentratie in
een geadapteerd actief-slibsysteem weer.
Een aan NTA geadapteerd actief-slibsysteem, waarin de biologische afbraak
normaal plaatsvond zoals in afb. 2, werd
onderworpen aan een stijging in de influent
NTA-concentratie van 10 tot 20 mg/l.
Deze toename moest het effect van de
'wasdag' nabootsen. De NTA-concentratie
in ruw afvalwater zal afhangen van het
tijdstip van wassen; bekend is dat dit
tijdstip niet uniform over de week is
gespreid, maar dat het wassen bij voorkeur
op bepaalde dagen (maandag in het
Verenigd Koninkrijk) plaatsvindt. Doordat
het aan NTA geadapteerde actief-slibsysteem niet in staat was alle extra NTA
af te breken, ontstond een mobilisatie van
zware metalen. Lood bleek daarin het
gevoeligst: de effluentconcentratie steeg in
45 uur van 0,04 tot 0,30 mg/l, waarbij de
concentratie in de slurry daalde van 3 naar
1,2 mg/l.
De cadmiumconcentratie in het effluent
steeg van 0,009 tot 0,021 mg/l; die van zink
van 0,60 tot 1,0 mg/l. Ook voor chroom,
koper en nikkel werd een, zij het kleinere,
stijging waargenomen van resp. 0,03 tot
0,04, 0,13 en 0,17 en 0,13 tot 0,17 mg/l.
In alle gevallen ging deze toename gepaard
met een afname van de concentratie in de
slurry.
Bij verdubbeling van de inkomende fosfaatconcentratie traden slechts zeer geringe
veranderingen op in de concentratie van alle
onderzochte metalen in slurry en effluent.
Chroom, koper, lood en zink werden in het
Afb. 2 - De schommeling in de influent(—
een actief-slibsysteem met hard water.

TABEL V - De gemiddelde zware-metaalconcentraties in het binnenkomende synthetische afvalwater (I), de slurry (ML), het effluent (E A en
piekwaarden in de effluentconcentraties (E ) van
een actief-slibsysteem, waarvan het influent in
concentratie van NTPP resp. NTA werd verhoogd.

Metaal

Monster

Cd

I
ML

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

E

A

E

P

I
ML
E

A

E

P

I
ML
E

A

E

P

I
ML
E

A

E

P

I
ML
E

A

E

P

I
ML
E

A

E

P

Metaalconcentratie
in aanwezigheid van
NTA
NTPP
0,012
0,10
0,009
0,021

0,009
0,12
0,004
0,006

0,12
3,5
0,030
0,040

0,09
2,5
0,008
0,008

0,15
0,90
0,130
0,170

0,09
0,40
0,076
0,080

0,130
0,45
0,130
0,170

0,110
0,35
0,12
0,10

0,10
2,6
0,040
0,300

0,050
1,0
0,004
0,15
0,60
10,0
0,10
0,12

0,54
4,5
0,60
1,0

geheel niet beïnvloed. De verwijdering van
cadmium kan gedurende een korte periode
negatief zijn beïnvloed. Dit kon echter
moeilijk worden gemeten, omdat de verandering erg klein was en dicht in de buurt
lag van de nauwkeurigheid van de proef.
Op langere duur werd de cadmiumverwijdering verhoogd. De verwijdering van nikkel
werd begunstigd door de verhoging van het
gehalte aan gecondenseerde fosfaten.
Lagere effluentconcentraties hadden hogere
concentraties in de slurry tot gevolg.
-) en effluent (- o -- o -) concentratie van NTA in
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TABEL VI - Percentage mobilisatie (—) of
absorptie (+) van zware metalen naar resp. uit de
slurry in aanwezigheid van verhoogde hoeveelheden NTA of NTPP, bij een nabootsing van een
actiej-slibsysteem.

Metaal
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn

NTA
verdubbelde
influent cone.

NTPP
verdubbelde
influent cone.

0 %
+ 12,5%
— 10 %
— 25 %
— 60 %
— 31 %

+ 30%
+ 13%
0%
+ 20%
+ 40%
+ 39%

Tabel V geeft aan de hand van gemiddelden en piekwaarden in de effluentconcentraties een beeld van de effecten die
van NTA mogen worden verwacht;
de cijfers in tabel VI geven voor elk metaal
het percentage aan, dat wordt gemobiliseerd uit de slurry in de 50 uur nadat de
builder is toegevoegd of in concentratie is
verhoogd. Het is duidelijk dat de verdubbeling van de ingangsconcentratie van
NTA een verslechtering veroorzaakte in de
verwijdering van alle metalen met uitzondering van chroom. Toevoeging van de
fosfaatoplossing bracht een verbetering
teweeg in de verwijderingspercentages van
alle metalen, uitgezonderd koper.
Het is ook duidelijk, dat de gecondenseerde
fosfaten praktisch geen toename veroorzaakten in de metaalconcentraties van het
effluent, waarschijnlijk als gevolg van hun
hydrolyse tot orthofosfaat. Metaalconcentraties in het effluent van een actief-slibsysteem, waaraan een oplossing van gecondenseerde fosfaten werd toegevoegd, waren
vergelijkbaar met die in het effluent van
verscheidene zuiveringsinstallaties [35,50,
51,59-63].

Conclusie
NTA zou in aanzienlijke mate biologisch
afgebroken worden bij een constante NTAbelasting van het zuiveringssysteem, zodat
zware metalen door de vaste stoffen in de
slurry zouden kunnen worden vastgelegd.
Het is echter onvermijdelijk dat schommelingen in de inkomende NTA-concentraties
zouden optreden tengevolge van het onregelmatige gebruik van NTA-houdende
Produkten; daardoor zou een afname in de
biodegradatie van NTA optreden.
Onder deze omstandigheden zouden de
metalen die waren opgenomen door de
vaste stoffen in de slurry worden gemobiliseerd en in het effluent terecht komen.
Wanneer het niet lukt zware metalen te
verwijderen met het slib dat in de zuiveringsinstallatie ontstaat, en het ontvangende
water door metalen zou worden verontreinigd, zou dit een aantal consequenties
kunnen hebben, afhankelijk van de zware-

metaalconcentratie in het influent van de
zuiveringsinstallatie, de mate van verdunning van het effluent door het ontvangende
water en het doel waarvoor het ontvangende
water dient. In gebieden waar het water
wordt hergebruikt zou de verontreiniging
met metalen de normen van drinkwater
kunnen overschrijden [38,39] zodat het
water ongeschikt wordt voor de bereiding
van drinkwater. Ook de normen voor
irrigatiewater zouden kunnen worden overschreden [64].
Als de metallische verontreiniging zwaar
was, zouden flora en fauna van het ontvangende water kunnen worden bedreigd en
het zelfreinigend vermogen er van worden
aangetast. Het blijkt duidelijk uit de onderhavige studie, dat fosfaten in afvalwater
niet alleen de metalen uit de slurry niet
kunnen mobiliseren, maar daarentegen de
verwijdering er van juist bevorderen.
De verwijdering van zware metalen uit
afvalwater garandeert, dat de geringst
mogelijke hoeveelheden zware metalen
met het effluent terechtkomen in het ontvangende water, waardoor dit geschikt
blijft voor een groot aantal functies.
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Planning, waarom en hoe?
de resultaten zullen niet verabsoluteerd
mogen worden.
Toekomstverwachtingen
De hier behandelde onderzoeken verouderen snel. Hoe langer de bijstellingsperiode,
des te meer werk de aktualisatie meebrengt.
Om op de feiten vooruit te kunnen blijven
lopen moeten verrassende, zich aankondigende ontwikkelingen tijdig verwacht
kunnen worden. Wij gaan er daarom van
uit dat in de toekomst bijstelling van
prognoses en Raamplan cyclisch zullen

verlopen, waarbij een volledige cyclus
2 à 3 jaar beslaat.
Bij het bijstellen van de prognose kunnen de
ervarigen die zijn opgedaan en de uitgebreide basisinformatie die nu aanwezig is,
leiden tot een meer gestruktureerde aanpak,
ook van de mondelinge enquête (zie HgO
(11) 1978, nr. 24), waardoor verwerking van
de gegevens via de computer binnen bereik
komt.
Bij het Raamplan zal een deel van de
informatie die nu moeizaam verwerkt is,
in de toekomst opgeslagen worden in de
computer, waardoor de snelheid van werken opgevoerd kan worden en bijstelling
van de gegevens eenvoudig wordt.
Mede door het Raamplan zijn een aantal
aktiviteiten gestart c.q. verbeterd, waardoor
in de toekomst meer en betere informatie
beschikbaar komt. Hierbij wordt bijv.
gedacht aan de nakalkulaties van werken en
het verzamelen van gegevens over levensduur, storingsfrekwenties, reparatietijd en
levertijd van onderdelen met behulp van de
machinekarthoteek.
Wij hopen voorts in de toekomst een optimalisatie model te bouwen dat niet alleen
optimaliseert op laagste kosten maar ook
rekening houdt met leveringszekerheidskriteria. De opzet van dit model zal echter
nog veel inventiviteit en tijd vergen.

. . . . risico's diebijhetnemen vanbeslissingen
genomen moeten worden.
Wij menen, dat de door ons ontwikkelde
planningsinstrumenten een nuttig hulpmiddel
zijn om de risiko's die bij het nemen van
beslissingen genomen moeten worden, goed
in te schatten zodat de bedrijfsleiding
beschikt over een instrument op diverse
gebieden en met name op het gebied van
investeringsplanning om een gefundeerd
meerjarenbeleid te kunnen voeren.
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