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Rood Rapport no. 69A
OVER DE VfcRWERKING VAN SDLFI£THOÜDiLND AFVALWATER

Dût STROKARTONINDUSTRIE.

Door H.F. Bannink en F.M. Muller.
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Aangezien men in de strokartonindustrie meer en meer gebruik gaat maken
' van natriuamonosulfiet als ontsluitingsmiddel voor het stro en een deel
•an deze stof in het afvalwater terecht komt, was bet vsn beieng om na
te gaan op welke wijze het sulfiet hieruit kon worden verwijderd.
Het was namelijk gebleken, dat sulfiet een remmende werking heeft op
de methaangisting, zodat de strokartonfabrieken, die over een methaanwinningsinstallatie beschikken, slechts het sulfietvrije deel van hun
afvalwater door de installatie kunnen voeren (zie literatuurlijst nr. 1).
Bovendien geeff sulfiethoudend afvalwater aanleiding tot een sterkere
stankontwikkeling in de openbare wateren, waarin het wordt geloosd, dan
bij lozing van gewoon strocartonafvalwater het geval is, daar door sulfaatreducerende bacteriën uit het sulfiet zwavelwaterstof wordt gevormd.
Voor de verwijdering van het sulfiet hebben wij een biologische methode
toegepast, die in verband met het bovenstaande voor de hand lag en waarop
in (1) reeds werd gezinspeeld. Er werd n.l. getracht om de reductie van
Na?SO_ tot H^,S in een afgesloten ruimte te doen verlopen. Het hierbij
gevormde, voornamelijk in het watefkpgeloste H^S zou dan op een of andere
wijze moeten worden verwijderd.
Hiertoe werden in het laboratorium de hieronder beschreven proefnemingen
verricht.
n^ge_ffebmlkte-&ppar&lu]ir«Deze is aangegeven in figuur 1. Het belangrijkste onderdeel was een decanteerfles (A) met een inhoud van 1 liter, waarin, even boven de onder
sts opening een monelgaasje.wps sangeforacht. Op dit gaasje lagen gemat
teerde glazen kralen, die de fles verder tot de hals toe vulden. Deze
kralen dienden als hechtsubstraat
voor de sulfastreducerende bacteriën,
terwijl zij tevens het aanrakingsoppervlak met het sulfiethoudende af
valwater, dat uit het voorraadvat B toestroomde, vergrootten.
Het monelgaasje waarborgde een gelijkmatige verdeling van het opstijgende
afvalwater over de gehele doorsnede van de fles.
De decanteerfles B werd gebruikt als voorraadvat, terwijl met de kle»~
kraan E de doorstroomsnelheid kon worden geregeld.
Het in vat A opstijgende water kwam vervolgens via een U-buis in de
scheitrechter C terecht^waarin het water onder paraffine-olie werd opge
vangen.
Door opening van kraan F kon de trechter worden afgetapt.
In de loop der proefnemingen begon zich gas te ontwikkelen, dat in een ge
heel met paraffineolie gevulde, omgekeerde maatcylinder D kon worden op
gevangen.
Het bij de proeven gebruikte afvalwater was afkomstig van een ontslui
ting van stro met monosulfiet in de proefbolkoker vàn'de Coöp. strokar
tonfabriek "De Halm" te Hoogkerk. De concentratie van dit water was on
geveer tien mael zo sterk als die van sulfietafvalwater, zoals dat de
fabriek verlaat, zodat het voor de proefnemingen steeds tienmaal werd
verdund.
Het wertf in het laboratorium ia .gesterilisserde toestand bewaard in 5 1
erlenm«,yers, zodat wij zeker waren steeds van vloeistof van dezelfde
samenstelling uit te gaan.
-Alsx) Voor het belang van een hechtsubstraat voor omzetting ven in geringe
concentratie aanwezige bestanddelen van het medium verwijzen wij
naar literatuur nr. 2.

Als entmateriaal voor fles A werd een ophopingscultuur van sulfaatreducerende bacteriën gebruikt, die nog van vorige proefnemingen op het laboratorium
aanwezig was. Enige tijd later werd een tweede opstelling in werking ge
steld, die echter geënt werd met strokartonafvalwaterslib uit de bezinkwijvers van "de Halm". De resultaten hiermee waren precies gelijk aan die ven
de eerste opstelling.
Er werd steeds naar gestreefd de doorstroming met een snelheid van 1 liter
per etmaal te doen plaatsvinden. De paraffine-olie in de scheitrechter
diende om een eventuele ontsnapping van HLS uit de vloeistof en oxydatie
hiervan door de zuurstof der lucht te beletten.
De gehele apparatuur stond opgesteld in een ruimte met een constante tem
peratuur van 30 C.
III. DeJtâggggaste gnalysemekhoder^
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Verreweg de meeste tijd is bij deze proefnemingen besteed aan het zoeken
naar de juiste analysemethoden. De algemeen gangbare methoden bleken voor
de vloeistof waarmee hier werd gewerkt, niet geschikt, hetgeen ts wijten
was aan de storende invloed van de in het afvalwater aanwezige organische
verbindingen.
Het ging er voornamelijk om te weten, welke de totale hoeveelheid zwavel
in het afvalwater was, welk deel var. deze S in de vorm van sulfiet aanwe
zig was, of er na de reductie nog sulfiet aanwezig wa s en de hoeveelheid
zwavelwaterstof die door de bacteriën was gevormd.
Oorspronkelijk werd het totaal S-gehalte bepaald door het afvalwater in te
dampen en in de droogrest de zwavel te bepalen door smelten met een
mengsel van vast KNO- en KOH (3).
Om het tijdrovende indampen te voorkomen, werd later een endere methode
toegepast, die berust op oxydatie met een mengsel van HNO» en HC10. (4.)«
Vergelijkende proefnemingen met ven te voren gestelde oplössingen gaven be
vredigende resultaten.
Het sulfiet werd bepaald door destillatie na aanzuren, gevolgd door titratie
met jodium, en door rechtstreekse titratie met jodium. Bij de toetsing van
deze methoden op kalkstrokartonafvalwater, waaraan een bepaalde hoeveelheid
sulfiet was toegevoegd, bleek dat rechtstreekse titratie de voorkeur ver
dient. Voor een goed begrip zij nog medegedeeld, dat, indien er opk H^S in
de vloeistof aanwezig is, deze eerst moet worden neergeslagen (b.v. door
toevoeging van een Zn-acetaatoplossing) en afgefiltreerd.
De meeste moeilijkheden werden echter ondervonden met de bepaling van de
H„S in het ^ffluens van fles A. Aanvankelijk werd hiervoor toegepast
titratie met 0,01 N jodium, waarmee, bij flinke verdunning van het afval
water, de kleuromslag behoorlijk kon worden waargenomen. De verkregen cij
fers waren echter, zoals uit de zwavelbalans bleek, te hoog, als gevolg
waarvan werd overgegaan tot destillatie (om zodoende ae organische stoffen
uit te schakelen) en titratie van het destillaat, dat werd opgevangen in
A N NaOH.
Een tijdlang verd op deze wijze het H S-gehalte bepaald, totdat bij het op
stellen van een zwavelbalans andermaal bleek, dat het aldus voor het H Sgehalte bepaalde cijfer nog te hoog was. Talrijke modificaties werden nu
toegepast, zoals het doorleiden van CO^ voor en na de destillatie, destil
latie met fosforzuur en zoutzuur, maar geen enkele gaf bevredigende resul
taten. Door de H^S neer te slaan met loodacetaat ai dan te destilleren met
HCl. werd vastgesteld, dat er organische verbindingen mee overgingen, die
jodium reduceerden.
Om deze reden werd nu getracht het overgedestilleerde H_S op te vangen in
een ammoniakale waterstofperoxyde-oplossin g, waarna de zwavel uit de HLS
gravimetrisch als bariumsulfaat kon worden bepaald. De op deze wijze ver
kregen uitkomsten lagen iets boven de helft variée cijfers, die gevonden
werden met destillatie en daarop volgende titratie met jodium» Een zwavel
balans bevestigde deze uitkomst (S in H^S = totaal'S ia effluens - totaal
S in destillatieresidu).
-Het-
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Met het doel de H^S-bepaling wat minder langdurig te maken^ zijn nog diverse
andere methoden geprobeerd. Een dier methoden berustte op de beirering dat alle
lood70uten, behalve PbE, zouden oplossen in koker^-eomoniume ceteat (5)*
Moeilijkheden bij de filtratie maakten deze methode echter voor ons doel on
geschikt» Eveneens mislukte een titratie onder vacuum (6), waarmee volkomen
onreprodwceerbare cijfers werden gevonden.
Rechtstreekse titratie met 0,1 N jodium in een microburet leverde iets te
hoge cijfers, die echter als oriëntatie wel bruikbaar waren.
Tenslotte gaf ook een verschiltitra tie bevredigende cijfers. De vloeistof
werd met overmaat aangezuurde jodiumoplossing bedeeld en teruggetitreerd.
Hierna werd de H^S neergeslagen met een Zn-aceteatoplossing, afgefiltreerd en
hot filtraat nogaeels getitreerd. Het verschil van beide titraties gaf den
het H,,S-gehalte aan.
Concluderende ken gezegd worden, dat voor de bepaling van de gevormde ILS de
destillatieoethode met opvangen in peroxyde-oploesing en bepalen als öaSO de
meest betrouwbare was. Het destillatietoestel werd dan voor en na de destilla
tie een tijdlang met waterstof doorspoeld om alle zuurstof te verdrijven, resp.
alle H^S in de H^O,-oplossing over te voeren.
IV. Zwavelweteratafprpdu ctle i&. het_a£ya3jra
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Het hiervoor genoemde proefefvalwater bleek els volgt te zijn samengesteld:
droge stof
0,9956
gloeiverlies
0,73$
pH
9,0
totaal S-gehalte
550 mg/l
sulfietgehalte (als S
berekend) 32 mg/l
De. totale hoeveelheid zwavel in het afvalwater bleek dus betrekkelijk gering
te zijn, terwijl het gedeelte, dat els sulfiet aanwezig was, nog veel ge
ringer ras. Het was dus duidelijk, dat het grootste deel van de zwavel orga
nisch was gebonden.
DeZe vloeistof liep met een snelheid van ongeveer 1 liter per etmaal 'door
de beschreven apparatuur. De pH van de doorgelopen vloeistof (effluent)
schommelde om de 6,5*
v
Een versnelling van de doorstroomsnelheid uitte zich steeds in een verhinder
de H^S-voraing, een vertraging deed het percentage H^S in het effluens even
wel filet stijgen. De gedurende geruime tijd bepaalde H^S-gehalten bewogen
zich, nadat de bacteriecultuur goed vas aangepast, tussen 100 eü 140 mg/l»
Een geregelde gift van kleine hoeveelheden stikstof in de vorm van ammoaiiimchloride, vermocht de H2B-productie niet te doen stijgen. In het effluens
was in geen enkel geval sulfiet aantoonbaar.
Dit deze cijfers blijkt dus duidelijk, dat het aanwezige sulfiet kwantitatief,
werd gereduceerd en dat van de in het afvalwater aanwezige hoeveelheid to
taal zwavel van 550 mg/l blijkbaar maximaal ca. 150 mg/l werd omgezet ia zwa
velwaterstof; in orocenten uitgedrukt, een getal schommelend tussen 18 en
27*.
In het effluens werd, ter contrôle, enkele malen het totaal zwavelgeh&lte
bepatld. Het gevonden cijfer bleek steeds weer te liggen om en nabij de
460 ag/l, dus ± 90 mg/l lager dan het totaal zwavelgehalte in het influens;
er moest in de "zwavelhuisiiouding" ven de fles met kralen dus ergens een
lek zitten.
Accumulatie van S in vet A lijkt uitgesloten, daar dit verschil steeds,
op veruiteenliggende tijdstippen, werd gevonden. .
De mogelijkheid bestond evenwel, dat er K^S was opgelost in de paraffineolie en via deze vloeistof uit de scheitrechter en uit de bak D we3 ontsnept.
Om dit na te gaan, werd een gedeeltelijk met zuivere H„S gevulde maatcylinder, op gelijke wijze als bij de gébruikte apparatuur, omgekeerd in een
bak met paraffineolie bij 30°C opgesteld en de stand van de oliespiegel
x)Aanvankelijk zal het monelgaas enige HpS hebbel gebonden,terwijl ook wat HS
met i j z e r u i t h e t afvalwater a l s FeS
z a l z i j n neergeslagen, ( z i e blz'. 6 )

nagegaan.

Het resultaat Yolgt in tabel I.

TABJSL I.

Datum
• 18 - 8 '

19-8
21-3

Tijd
10.30
12.15
U.15 *
17.9.30
8.45
12.15

aantal ml. HS
in maatcylinaer
405
420
410
410
395
370
370

luchtdruk in
mm kwik
750,0
752,6
764,9

In drie etmalen bleek dus het volume H„S, met inechtneming van het luchtdrukverachil, 42 al kleiner te zijn geworden.
De mogelijkheid dat op deze wijze H_S ontsnapte, was dus zeker aanwezig.
Ter verdere contrôle werd, voordat Het apparaat in werking werd gesteld,
in schei trechter C een suspensie gebracht van ± 6 g ijzeraarde (monster
A, zie later) in 25 ml uitgekookt water, onder de paraffine olie. Het
gereduceerde afvalwater, zowel als het gas kwamen op deze wijze in aanra
king met de suspensie, die dan ook volkomen zwart werd.
Een totaal zwavelbepaling van de inhoud van de scheitrechter gaf als re
sultaat 849 mg/l, welk cijfer kennelijk veel te hoog was. De enige oor
zaak hiervan kon zijn, dat de gebruikte ijzeraarde zwavel bevatte, het
geen na analyse inderdaad het gevel bleek te zijn. De gebruikte 6 gram
ijzeraarde bevatte 373 ®g zwavel. Daar de inhoud van de scheltrechter pre
cies 1000 ml bedroeg, moest het zwavelgehalte dus gecorrigeerd worden
met 373 mg/l, zodat 476 mg/l overbleef voor het zwavelgehalte van het
effluen8. Dit cijfer lag slechts weinig hoger dan de meermalen gevonden
460 mg/l; er was dus aog een tekort van 74 mg/l.
Daarom werd vervolgens de gasuitlaat bij D (figuur) verbonden aan 2 wesflesjes gevuld met een oplossing van neutraal loodecetaat en na afloop van
de proef het gevormde loodsulfide gravimetrisch bepaald. Er werd echter
op 970 ml doorgeleid afvalwater slechtB 10 mg PbS gevormd, hetgeen over• eenkomt met 1,3 »g S. Herhaling van deze proefneming gaf een even geringe
uitkomst. Hieruit volgt dus, dat met het gas geen noemenswaarde hoeveel
heden HUS uit het systeem verloren zijn gegaan.
Uit de bovengenoemde 'cijfers blijkt dus, dat niet alleen het sulfiet tot
H^S wordt gereduceerd,maar ook een deel van de organische gebonden zwaOngeveer 2 maanden na het begin der proefnemingen begonnen zich tussen de
kralen van vat A gasbellen te ontwikkelen.0m dit gas, dat met het effluens
werd neergeroard, op te vangen, werd de mbatçylinder D aangesloten.
Er black .nul. liter influens 500 - 700 ml gae te worden ontwikkeld. Het
lag voor de hand te veronderstellen, dat wij hier met een methaangisting
te doen hadden, ook el omdat de gasontwikkeling in hoofdzaakJpoven in
de fles plaats vond, dus nadat het schadelijke sulfiet onderin was gere
duceerd tot H^S.
.
De gasanalyse wees uit, dat deze veronderstelling juist was. Het gas be
stond uit een mengsel van CH en C0„ in een verhouding van ongeveer
4
2 : 1 (tabel II).

-TABEL II-
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TABEL

datum
«48A0
19/10
24/IO
18/11
2/5

»49
»49
'49
'49
'50

II.

CH4

r-

<*1
verhouding 7—t
2

co2
27,0
30,4
29,5
32,2
22,6

60,4 %
56,7 %
58,1 %
54,0 %
67,1 %

%
%
%
%
%

2,2
1,8
1,9
1,7
3,0
gem. 2,1

Het gloëverlies Tan het effluens «as naar weinig lager dan dat van het
influens. De cijfers varieerden van 0,60 - 0,6656, een gemiddelde verla
ging dus van 0,1$.
Indien oen de samenstelling van dit gloeiverlies aanneemt als CA 0, en
verder, dat de helft van het gevormde C0„ oplost in het water, San geeft
0,lj6 van 1 liter, dus 1 g, theoretisch efcn gasopbrengst van ± 550 ml. Oit
cijfer klopt dus vrij aardig met de gevonden weerden.
De door de sulfaatreducerende bacteriën geosydeerde organische stof is
in verhouding zeer gering.
Teneinde na te gaan of uit het behandelde afvalwater nog meer H^S zou kunnen
worden gevormd, b.v. in de openbare wateren, werd de volgende proefneming
ingezet.
Met behulp van fijne ijzerkrulletjes werd de opgeloste HS zoveel mogelijk
verwijderd, (er bleef nog ongeveer 20 mg/l over). Dit water wërd nog
maals door het apparaat geleid en hierna op H^S onderzocht. Het bleek dat
het HgS-gehalte precies gelijk was gebleven, èodat als zeer waarschijnlijk
kan worden aangenomen, dat de in het oorspronkelijke afvalwater nog aanwe
zige zwavelverb in dingen door bacteriën niet verder kunnen worden geredu
ceerd.
Tot slot ven deze proefnemingen lieten wij nogmaals een liter influens
door het Rpperast stromen, terwijl alle tot nog toe gedane bepalingen aan
in- en effluens nauwkeurig werden herhaald en onderling vergeleken. Het
verloop der gasproductie is weergegeven in tabel III.
TABEL

Datum

»

00

H
O-

15-8

tijd
10.30
12,30
14.30
16.30
18.00
9.00

III.

ml influens in
fles B
1100
1040
930
800
720
100

ml

gevormd gas
0
15
. 60
120
160
610

ml

Er stroomde dus 1 liter influens door het apparaat in 22^ uur. Hieruit
werd gevormd 610 ml gas.
De analysecijfers van influens en effluens zijn samengevat in tabel IV.

-TABEL IV-
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TJiBLL IV.

X,

Effluens

ê

.

pH (elec^ometrisch bepaald)
droge stof (%)
gloeirest {%)
gloeiverlies {%)
totaal-zwavel (mg/l)
aulfiet (als S) mg/l
sulfide(als S) mg/l
zwavel in residu destillatie

6,9
0,89
0,21

'

—

\

rH

0,68
461

\j/4^'<

95'2)

91
3)
99
342

1) Bepaling door destillatie, opgevangen in ammoniakale H O en neergaan
als BaSO 'tv66r en ne de destillatie werd H doorgeleid.2> Directe titratie met 0,1 N J in een microburet.
3; Verschiltitratie. H„S neerslaan met Zn-acetaat. Overmaat jodium toevoe
gen, aanzuren en terugtitreren.
De door de drie genoemde bepalingsmethoden voor zwavelwaterstof verkregen
cijfers kloppen bevredigend.
In het destillatieresidu van bepaling 1 verd een totaal zw&velbepeling ge
daan, met als uitkomst 342 mg/l. Dit getal moet, samengesteld met het H0S
gehalte (berekend als S), het totaal S-gehalte in het effluens geven.
Dit klopt weliswaar niet precies, maar gezien de zeer kleine getallen is
de uitkomst niet onbevredigend.
Ook 'ditmaal was het totaal S-gehalte van het effluens ca. 90 mg/l lager dan
dat van het influens.
Er werd nog nagegaan of, b.v.
in de vorm van onoplosbare sulfiden, zwavel
zou kunnen zijn achtergebleven in
fles A. Dit zou b.v. het geval kunnen
zijn, indien het influens een noemenswaarde hoeveelheid ijzer bevatte« Het Fegehalte van het influens bleek 6,5 ®g/l te bedragen, welke slechts 3,7
mg S kunnen binden.
Bij beëindiging van het onderzoek werd de gehele inhoud van fles A op een
Büchnertrechter gebracht, de aanhangende vloeistof afgezogen en de massa,
bestaande uit de,kralen, het monelgaasje met ondersteuning en het aanhangende
organische materiaal (dat diepzwart van kleur was), uitgewassen met gecieat.
water. Deze massa werd daarna in een kolf gebracht, welke verder werd ge
vuld met uitgekookt verdund zoutzuur. Hierbij verdween de zwarte kleur en
ging een groot deel van het aanhangende materiaal in oplossing. De zo ver
kregen vloeistof bleek echter geen H„S of zwavel te bevatten,
laar in totaal ca. 250 1 vloeistof dSor fles A was gevoerd, zou hierin ca.
250 x 90 ag = 22,5 g zwavel moeten zijn achtergebleven. Indien deze zwavel
in de vom van een onoplosbaar sulfide zou zijn vastgelegd, •».are zulks op
deze wijze zeker aantoonbaar geweest.
Voor het te kort aan totaal zwavel in het effluens van fles A van ca. 90
ag/l hebben wij dus geen verklaring kunnen vinden.
Y» Verwijdering van de ^avelwatergtof_^4t_hgt behandelde sulfigtafvalvre-ter.
Voor verwijdering van de in het effluens opgeloste zwavelwaterstof werd ge
dacht aen de toepassing van ijzeroxyde.
De N.V. "Intertransport" te Rotterdam zond ons op aanvraag vier monsters
van dergelijk materiaal, waarvan de samenstelling als volgt luidde.

V

monster

62,8 %
77,2
29,1
16,2

A
B
C
D

Fe20^(op dr,

onopl. in HCl

Fe2°3

7,6 %
14, 3
39,6
a,8

20,4 %
62,6
55,9
49,9

0,5 %
1.5
20,8
29,6

Het effluena werd au uit de scheitrechter opgevangen in stopflesjee Ten
± 300 ml inhoudj die geheel werden geruid.
Ter oriëntering werd aan zo'n flesje een schepje (overmaat) van monster A
toegevoegd «1 daarna flink geschud en gerold opdat het ijzerhoudende mate
riaal zo goed mogelijk door het water werd verdeeld. Na een half uur-bezin
ken bleek het üLS-gehalte van de bovenste vloeistoflaag 25 ag/l te zijn
(uitgedrukt als S). Bepalingen na 1 uur en 7 uur leverden fteftzelfde
resul
taat, evenals een bepaling na centrifugeren.
Het oorspronkelijk H2S-gehalte van het effluens was 116 mg/l.
Met de monsters B, C en D werd hetzelfde gedaan, evenwel werd het gevormde
FeS na enige tijd inwerken over een vouwfilter afgefiltreerd.
De H^S gehalten van de vloeistof na deze bewerking waren:
met monster B : 17 ppm
"
"
C : 27 ppm
"
"
D : 25 ppm
Bij een grote overmaat van de monsters ontliepen de cijfers elkaar dus
niet veel.
De proefneming werd nu herhaald met nauwkeurig afgewogen hoeveelheden
ijzeroxyde. De resultaten volgen in tabel V.
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TABEL ¥.
Monster

hoeveelheid
in g

•

C

B

A

D

H_S gehalte na filtratie (in mg/l)
1
2
4

21
33
18

46
30
23

62
57
50

57
50
46

V\

-

: , -v

' "i

23

1

/ >
Eenzelfde beeld werd verkregen, toen geruime tijd later deze proefneming ft
met van elk der monsters! g werd herhaald. N.l. na behandeling
met monster À: bleef 36 mg/l HS over na filtratie
an
B:
« ig
*
*
«
«
»
1»
"
C:
B 37
«
»
«
«
•»

«

n

' D :

n

m

»

m

«

«1

Ondanks het feit, dat monster B op één na het laag3te Fe_0„-gehalte en het
hoogste watergehalte heeft, gaf dit materiaal verreweg het"t>aste resultaat.
Dit monster bestaat uit slib, dat ontstaat bij de ontijzering van grond
water.
De vloeistof werd door deze behandeling volkomen zwart en bleef dat ook na
filtratie. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit, dat zeer kleine
FeS-partikeltjes in suspensie blijven, waarmee dan tevens de rest H^S, die
altijd overblijft, verklaard zou zijn.
In ieder geval was ^ g van monster B voldoende om uit 300 ml vloeistof de
zwavelwaterstof zoveel mogelijk te onttrekken. Dit komt neer op 1,7 kg
per » vloeistof.

1« Het is mogelijk het vrije sulfiet in het afvalwater in korte tijd om
te zetten in zwavelwaterstof, door het water, onder afsluiting van de
lucht, te laten stromen langs een hechtsubstraat, waarop zich sulfaatreducerende bacteriën bevinden*
2. Behalve het sulfiet, wordt ook een deel der andere zwavelverbindingen
in het afvalwater omgezet in zwavelwaterstof (ca. 1/5 van het totaal
- zwavel).
3. In het aldus behandelde water kan de aethaangisting tot ontwikkeling ko
men.
4* Bij een afvalwater met 550 mg/l totaal zwavel werd na de behandeling
slechts ca. 46Q mg/l teruggevonden; voor dit verlies hebben wij geen
verklaring kunnen vinden.
5. Het is mogelijk om de zwavelwaterstof uit het behandelde afvalwater te
verwijderen met ijzeroxydei een geschikt materiaal hiervoor is het afvalslib der ontijzering van grondwater.
6. Voor de bepaling van zwavelwaterstof in het behandelde afvalwater bleek
de betrouwbaarste methode te zijnï aanzuren, overdestilleren met vooraf
en achterna doorleiden van waterstofgas, opvangen in ammoniakale water
stof peroxyüe-oplossing en neerslaan van het gevormde zwavelzuur als
Ba-sulfaat.
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