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De terughouding van z w a r e metalen uit vloeibaar
chemisch afval, afkomstig van laboratoria
Inleiding
Door laboratoria worden als gevolg van
de analyse van monsters aanzienlijke
hoeveelheden schadelijk afval geproduceerd.
Daar uit informatie blijkt, dat nog steeds
weinig aandacht wordt besteed aan het
terughouden van de, voor het milieu,
schadelijke bestanddelen uit het afval,
moet worden aangenomen dat het grootste deel hiervan in het oppervlaktewater
terecht komt.
Z o werd door B e e k [ l ] berekend, dat in
1970 het verbruik van kwik door laboratoria reeds enkele tonnen per jaar
bedroeg. Wegens een sterk toenemend
aantal te analyseren monsters water
vooral ten behoeve van het kwaliteits-

beheer van het oppervlaktewater, zal
het kwikverbruik o.a. door de waterlaboratoria in de komende jaren aanzienlijk stijgen.
Ons oppervlaktewater wordt echter reeds
nu zodanig belast met kwik, dat dit aanleiding geeft tot grote bezorgdheid
(Schölte Ubing [2]); van laboratoria
op het gebied van het milieubeheer
mag dan ook worden verwacht, dat
zij alle pogingen in het werk stellen
om kwik en uiteraard eveneens de andere schadelijke bestanddelen, uit het
chemische afval terug te houden.
In dit licht bezien wordt door het laboratorium van het Ingenieursbureau
Dwars, Heederik en Verhey NV, het
Technisch Adviesbureau der Vereniging
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van Nederlandse Gemeenten, gedurende
circa twee jaar met succes een eenvoudige methode, volgens onderstaand
voorschrift, toegepast.
Daarbij worden zilver-, kwik-, lood-,
zink-, chroom-, koper- en seleniumverbindingen uit afval, onder meer ontstaan bij de bepaling van het chemische
zuurstofverbruik, het chloride-, ammonium-, cyanide- en het organische stikstofgehalte, terughouden.
Voorschrift
Het chemische afval kan worden onderscheiden in zuur en in basisch afval.
Het zure afval, onder meer afkomstig
van de bepaling van het chemische zuurstofverbruik en de chloride analyse,
wordt via een trechter in een plastic
decanteerfles A (inhoud 10 1) gedeponeerd.
Het basische afval, ontstaan bij de analyse van het ammonium-, cyanide- en
het organische stikstofgehalte, wordt
eveneens via een trechter in een plastic
decanteerfles C (inhoud 10 1) gebracht.
Op een daartoe geschikt tijdstip wordt
aan A zoveel van een verzadigde keukenzoutoplossing toegevoegd tot alle zilver is geprecipiteerd.
N a bezinking van het geprecipiteerde
zilverchloride (3) wordt de bovenstaande
vloeistof (2) in container D (inhoud 50 1)
gedecanteerd. Het zilverchloride wordt
verzameld in fles B en kan worden opgestuurd naar de fa. Drijfhout in Amsterdam. Door deze firma wordt hiervoor een zeker bedrag vergoed.
Uit het afval in fles C heeft zich in het
algemeen reeds een neerslag (5) gevormd.
Dit neerslag wordt, nadat een supernatant (4) zeer voorzichtig in container
D is overgebracht, in container G (inhoud 100 1) gedeponeerd.
In container D bevindt zich nu het
supernatant uit A en C. In dit zure
milieu vormt zich een helder oranje kwikneerslag (7). Het neerslag kan, nadat de
bovenstaande vloeistof (6) in container
E is gedecanteerd, in fles F apart worden verzameld, dan wel in container G
worden gebracht. Aan E wordt nu
technisch zuiver natronloog toegevoegd
tot de pH ongeveer 13 bedraagt.
Er vormt zich nu een donkerbruin vlokkig neerslag (9). N a voldoende precipitatietijd wordt het supernatant (8) weer
in D gebracht, waarna neutralisatie tot
p H 7,5 wordt uitgevoerd.
Vervolgens wordt aan D een verzadigde
oplossing van natriumsulfide toegevoegd.
Seleensulfide en kwiksulfide, uit de nog
in geringe concentratie aanwezige kwikverbindingen, worden gevormd. Na over-

393

BOEKBESPREKINGEN

NIEUWSBERICHTEN
nachting kan het supernatant (11) worden geloosd en het neerslag (10) eveneens in G worden verzameld.
De indikking van de vlokkige neerslagen
5, 9 en 10 in G verloopt vrij traag,
periodiek kan echter heldere supernatant (12) worden afgeheveld en worden
geloosd.
Voor het laboratorium van Dwars, Heederik en Verhey betekent de gevolgde
werkwijze dat, in plaats van 30 vaten
à 50 1 per jaar bestemd voor dumping,
het volume schadelijk afval (13) is gereduceerd tot ca. 30 1 per jaar.
Nu is opslag van dergelijke kleine hoeveelheden afval in het algemeen minder
bezwaarlijk, ook kan dit afval met weinig gevaar voor het milieu effektief
worden gedumpt.
Een meer aangewezen weg voor dit afval is echter de opwerking tot weer
bruikbare stoffen (recycling).
In dit verband biedt het initiatief van de
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) om tot een beurs
van afvalstoffen te komen, goede perspectieven.
Daarbij zal om zo economisch mogelijk
de recycling te realiseren, de vorming
van een gemeenschappelijke pool van
geconcentreerd afval van laboratoria
noodzakelijk zijn.
Tenslotte, aan bepaalde op de markt gebrachte apparatuur voor de organische
stikstofanalyse dient een kleine modificatie te worden aangebracht om te voorkomen, dat het katalysatormengsel via
de gootsteen verdwijnt.
Nadere informatie hieromtrent wordt
gaarne verstrekt.
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ACHT MILJOEN PER JAAR NODIG
VOOR ZUIVEREN GRONINGS
AFVALWATER
Groningen 10/8 (ANP) — Ook in de
provincie Groningen zullen bedrijven en
particulieren het volgend jaar in het
kader van een verontreinigingsheffing
stevig moeten betalen voor de strijd
tegen de vervuiling van het oppervlaktewater. In totaal zal aan zuiveringsheffingen een bedrag van bijna acht miljoen
gulden op tafel moeten komen. Daarvan
zal, zo is althans de bedoeling van Gedeputeerde Staten, bijna zes miljoen
gulden moeten komen van de huishoudelijke vervuilers, zoals particuliere woningen, kleinere bedrijven, scholen etc. Per
normale woning zal het volgend jaar
een heffing moeten worden opgelegd van
ongeveer ƒ 28,—. Buiten deze heffing
vallen o.a. de aardappelmeel- en strokartonindustrie. GS stellen voor de strokartonfabrieken voor de door hen ver-
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oorzaakte vervuiling een aanslag op te
leggen van 57 cent per inwonerequivalent, wat de kartonindustrie in totaal in
1973 voor een belasting van ƒ850.000
zou plaatsen. De aardappelmeelindustrie
zou op basis van 12 cent per inwonerequivalent voor een uitgave van ƒ660.000
komen te staan. Zowel voor de aardappelmeelindustrie (7 fabrieken) als de
kartonindustrie (13 fabrieken) geldt dat
de heffing jaarlijks zal kunnen worden
herzien.
Een aparte categorie vormen de bedrijven die zijn aangesloten op de persleiding van Hoogkerk naar de Waddenzee.
Zij zouden in 1973 4,5 cent (jaarbedrijven) of 6,5 cent (campagnebedrij-

ven) per m :i afvalwater moeten betalen.
Dit stemt ongeveer overeen met wat
deze bedrijven b.v. in 1970 reeds betaalden.
In totaal denkt de provincie Groningen
in de komende tien jaar 127 miljoen gulden nodig te hebben voor investeringen
in zuiveringsinstallaties. Per jaar zal 12,7
miljoen worden geïnvesteerd. Daar het
geïnvesteerde bedrag per jaar dus groter
wordt zal het bedrag per inwonerequivalent ook jaarlijks moeten stijgen
en wel met ongeveer ƒ 2 à ƒ 3. Voor een
woning zou in de provincie Groningen
over tien jaar dan jaarlijks ongeveer
honderd gulden aan verontreinigingsheffing moeten worden betaald.

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-,
Abwasser- und Schlamm-Untersuchung
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und SchlammUntersuchung. Physikalische, chemische, biologische und bakteriologische Verfahren. Herausgegeben von der Fachgruppe
Wasserchemie in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Dritte, völlig neubearbeitete Auflage. 6. Lieferung (1971). Verlag Chemie GmbH,
WeinheimlBergstr.
Met een gemiddelde van één aflevering
per twee jaar vordert de voltooiing van
de Einheitsverfahren slechts langzaam.
Voor veroudering behoeft echter niet te
worden gevreesd; bij iedere aanvulling
wordt tevens een aantal wijzigingen in
reeds eerder uitgegeven voorschriften
aangebracht. Door de losbladige uitgave
kunnen deze verouderde voorschriften
gemakkelijk worden vervangen. De zesde aflevering bevat niet minder dan 25
„vervangingsbladzijden". Daarnaast zijn
er 94 blz. nieuwe voorschriften voor de
bepaling van de navolgende bestanddelen ,opgenomen onder:
D 4 bepaling van het fluoride-ion (fotometrisch met lanthaan-alizarine
complexan na stoomdestillatie).
E 9 bepaling van het aluminium-ion
(fotometrisch met alizarine S of
eriochroomcyanine R en gravimetrisch met 8-hydroxychinoline).
E 10 bepaling van het chroom-ion (fotometrisch met difenylcarbazide).
E 20 bepaling van het vanadium-ion
(fotometrisch met N-benzoyl-Nfenyl-hydroxylamine).
F 4 bepaling van waterstofperoxide
(fotometrisch met titaanoxydsulfaat).
G 1 bepaling van totaal opgelost koolzuur ( C 0 2 + HCO3- + CO3 2 -).
G 4 bepaling van werkzaam chloor en
van vrij chloor (fotometrisch met
benzidinepyridine; titrimetrisch of
colorimetrisch met diaethyl-p-fenyleendiamine).
J 6 bepaling van het fosfaat-ion (fotometrisch met ammoniummolybdaat-vanadaat).
J 14 bepaling van het koper(II)-ion (fotometrisch met zink-N, N-dibenzyldithiocarbamidaat).

Naast deze chemische bepalingen zijn
nog nieuw opgenomen:
L 12 de
assimilatie-zuurstofverbruikproef.
L 13 bepaling van de zuurstofproductiegraad (d.i. onder natuurlijke
omstandigheden).
L 14 bepaling van de zuurst ofproductiepotentiaal (d.i. onder constante
laboratorium omstandigheden).
M 1 biologisch-ecologische
onderzoekingen in stromend water
t.m.t.
M 7
Ten aanzien van de wijzigingen moge
allereerst worden gewezen op:
K 6 het onderzoek op E.coli en op
bacteriën van de coligroep.
Een sterke uitbreiding ondergingen
voorts:
D 8 de berekening van koolzuur,
carbonaat en waterstofcarbonaat.
H 17/18 de bepaling van oliën en moeilijk vluchtige koolwaterstoffen.
Het mag bekend worden verondersteld,
dat losse afleveringen niet worden verstrekt. Kopers dienen de complete uitgave aan te schaffen, iets dat eigenlijk
vanzelf spreekt. De kopers zullen wel
min of meer reikhalzend naar volgende
afleveringen uitzien. Na voltooiing van
de Einheitsverfahren is er misschien
een aanleiding om in samenwerking met
de uitgevers van de Amerikaanse Standards Methods te trachten tot één universele analyse methodiek te komen.
Zolang zulks nog niet is verwezenlijkt,
zal een keus tussen „Europa" en „Amerika" moeten worden gemaakt, tenzij
men het loffelijk en toe te juichen voornemen heeft beide boeken aan te schaffen,
v. d. G.
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