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EnviroChemie bouwt zuiveringsinstallatie op terrein
Chemours
Flomar HF (High-performance flotatie voor zwaar vervuilde afvalwaterstromen)

EnviroChemie bouwt op het fabriekster
rein van Chemours in Dordrecht een af
valwaterzuivering. De installatie vervangt
de tijdelijke zuivering die het chemie
bedrijf heeft geplaatst om het afvalwater
dat vrijkomt bij de productie van fluor
polymeren en -elastomeren te zuiveren.
De zuivering van Chemours ligt onder
een vergrootglas door vervuiling van het
oppervlaktewater met stoffen die vrijkomen

bij de GenX-techniek die het chemiebedrijf
toepast. De GenX-stoffen zijn aangemerkt
als ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Door deze
ZZS-status moet het bedrijf voorkomen dat
deze stoffen worden uitgestoot en als dat
niet haalbaar is moet het de emissie zoveel
mogelijk beperken.
De tijdelijke installatie heeft de lozing van
fluororganische stoffen van de GenX-technologie naar de rioolwaterzuivering van het
Waterschap Hollandsche Delta terug

gebracht met meer dan 99,9 procent, stelt
het chemiebedrijf.
EnviroChemie vervangt deze tijdelijke
installatie nu door een chemisch-fysische
zuiveringsinstallatie met grotere capaciteit. De installatie zal gemiddeld 60 m3
(60.000 liter) per uur aan afvalwater zuiveren gedurende 24 uur per dag, 365 dagen
per jaar, met een maximale capaciteit van
120 m3 per uur. Het is de bedoeling dat de
zuivering medio 2022 in bedrijf is.

PHARIO-proeffabriek voor afbreekbaar bioplastic kan beginnen
Vanaf eind volgend jaar wordt in
Dordrecht duurzaam bioplastic gepro
duceerd uit zuiveringsslib, industrieel
afvalwater en voedselresten. De samen
werkingspartners, waaronder vijf water
schappen, hebben afspraken gemaakt
over de bouw van een proeffabriek als
vervolg op het PHARIO-project.
Het plan voor zo’n proeffabriek was begin
vorig jaar al bekend, maar het had nogal
wat voeten in de aarde om het benodigde
budget van 4,5 miljoen euro bijeen te brengen, vertelt projectleider Leon Korving van
waterschap Brabantse Delta. Dat bedrag
wordt nu, naast diverse subsidiepotjes,
ingebracht door het Friese bedrijf Paques,
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afvalverwerker HVC en de vijf waterschappen, die elk 500.000 euro bijdragen.
Zij willen in Dordrecht PHBV gaan produ
ceren, een volledig afbreekbaar en duurzaam bioplastic. Dat wordt met behulp van
bacteriën gemaakt uit organische afvalstromen, zoals zuiveringsslib, industrieel
afvalwater en voedselresten.
Met het prijswinnende pilotproject PHARIO,
dat in 2016 draaide op de rioolwater
zuivering Bath van waterschap Brabantse
Delta, is bewezen dat het lukt om PHBV
uit afvalwater te produceren. “Voor de
markt bleek het echter nog iets te vroeg”,
aldus Korving. “Er zijn wel verschillende
afnemers die het product op eigen kosten wil testen, maar ze willen nog niet

investeren in de productie.”
De proeffabriek in Dordrecht moet het
materiaal voor die testen gaan leveren.
De schaal is vijftig maal groter dan die in
de pilot, waardoor het mogelijk wordt om
batches van circa 100 kilo te leveren.
De proeffabriek, die naar verwachting
eind 2021 wordt geopend, komt naast
de slibverwerkingsinstallatie van HVC in
Dordrecht te staan. Vetzuurrijke stromen
worden gebruikt voor de voeding van de
bacteriën in het slib die het bioplastic
‘produceren’. Zij slaan deze vetzuren op
als PHBV, een natuurlijk polyester. Dit kan
er als een poeder uitgehaald worden en
gebruikt worden voor verschillende toe
passingen.
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