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Kok op https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/zzs/uitleg-werkwoze-abm/
Dan downloaden document:

QA 5tofinformatie opzoeken voor

de abm versie ) 80828 (pdf. 1.3

M8)
ln het document zoeken naar de tekst over polymeren Zit ergens achteraan
Met mende)i)ka groet,

ihlksweteataet WVL Afdeling Waterkweliteit

tel. 06~
Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 19 mae*2019 10:37
Aani~ (WVL)
Onderwerp: polyacrylamide naar oppervlaktewater7
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Even lou adv es nod g . Men wil granubet gaan toepassen in oppervlaktewater. Er wordt echter polyaaylamide toegevoegd aan dit filne schraapsel van granuliet

lk meen
I

I
Het wiligheidsblad wn dit middel
EcoPure P-1715 wrmeld dat workomen moet worden dat EcoPure P1715 ln ahoerkanalen, oppervlaktewater of
grondwater terechtkomt.

Een Deltares rapport geeft een onderstaande beschnjwng (opdrechtgeher is de lewranaer I:

Afbraak polyaciylamidein grond
ln (27/ nordf genoemd dal de concentraties van acnfamide rn het reshwter mn sliWlocculatie
met polyacryamide 02 zand en gnmhunning nsm beneden de grenswaarde van 1,Opg(i zkn,
f1201966-002-GEO-oooi, V 2, 2 p l 2010, rt pg
spsailcsssswo h ik 0 ss nvssNhwrdsstssmhn wee en wei ccvww k RIRNsdsrts d-
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welke lage haarde slrookl met door hen aangehaalde bronnen Zowel onder aerobe als
anaerobe omstandigheden mrdt acryamhde in wrterrge oplossing reishef em snel
(halhwardelhfden 30 uur, respectremirfk 75 uur) mhcrobheel hardt

afgebroken 

(14/, zoww brl
12 4C als 02 25 4C rndken da acylamrde concantrahes vadoende zzn om daanaor benodigde
mrcrobrota te mobikseren (hoger dan ca. 002pghl in /34)) In het slrb hard 4 — 26pgfkg
echyamhde eangetroffen, de legere weerden rn een 2/aar oud slibdepot De hogere
concenlralie hn hel slib kan hef gevag ziln van een aantal mechanismen genoemd in (34/,
weamnder edsapfhegehhnderde afbraak en het vn/komen ven acrylamide gsadsomcent aan
niet vokedkg opgeloste polyacrrtamhdw
Polyaciyamide wordt microbieel nhet afgebmk en tol acrylamhde monomeren, maar de lange
polpneren walen onder bepaalde omstandigheden fof kortere polymeren omgezet en het
aantal scheve gmepen (amrde groepen) ean de polymeren neemt ef. De micmbrale afbraak
van polyacrylamide betreft het aantasten van de structuur ervan en is naar pubiicslies vsn
meer dan een decennium geleden zeer lartgzaam, zoals hn de bronnen gecdeerd in (15/ hardt
geconcludeerd In /21/ worden echter relevante afbrsaksnelheden onder laboratonumomstandhgheden
wrmeld war hoge concenfratres poiyacrylamide in weter. (39/ beschrrfft de
karschigende aspecten van micmbiele afbraak van polyaciyamide hn afvalwefer onder
bepaalde omslandhgheden, weanril geconcludeerd kan wmfen dat er vel nrfevante
mhcrobhkle degradalhe kan optreden onder fsnmhnste de besprolrsn anasrobe
omstandigheden (m specifieke laboralonum omstandigheden tientallen procenten aftrraak hn

10 weken) /30) mat in laboratonumomstandigheden (met name tsmperaluur van 370C)
eveneens het korter wotden van de polymeerketens tol 1/3 van de oorspronkelyke
kstenlangle door bhodsgmdalre (36/ komt eveneens tot micmbiele aantastrng van trsnlagen
pmcenten vsn de ketens rn ontwaterd noolrmnigingsskb in een kwek 01 30 C voor aeroba en
enesrobs omslandhgheden Opgemerlrt vmrdt dat de mrcrobhcle actrvrleil zeer sterk afhangt
van de temperatuur en dal de a(braaksnelhmd veel minder dan I/tth vsn de «ertrrng luf 30 C
kan zzn Afbraak door folochemische reaclies rs efricrsnt en treedt op bif toelredsn van
dagkcht en ree ugeer in kortere polymeren (geen acrylamide). (6/ concludeert dat degradalie
van polyacn(amides in de bokenste 5 cm van bcdems m de orde van hh/na 10/ per)aai
bedraagt in Idaho, VS
Onder omstandhgheden waar er lucht kan lustraden rs de venwchting van Meispring,
gebaseerd op toepassingen in andere matenalen, dat de EcoPure P 1715 pofpneer in de
Noordse Leem microbieei hmrdi omgezet bhnnen enige laren. Bovenstaande li/kt de
wmachte omzetting te kunnen bevesligen, maar hel tempo van de degradafre Irlk t sterlr
afhankelilk van omstandigheden en een relevante omzettmg zal m een gmndlichaam vaak
meerdere, iwgrcht aanlagen leren vergen Hel Veiligheidshnformsliebisd (23/ vermeldt dat de
poiprieernhet gemakkelgk urologisch afbreekbaar is

LIVat is lou edwes in deze, ik meen det ie hier eerder ingedoken bent in deze flocculenten7
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