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Standvanzakenrond
biologischeactieve
koolfiltratie
Op29,30en31meivondindejaculteitderCivieleTechniekenGeowetenschappenvandeTUDelftde
tweedeworkshopplaatsvandeTask-Force'Modellingo/DrinkingWaterProductionProcesses'vande
InternationalWaterAssociation(IWA).Dezeworkshophandeldeoverdetoepassingvanbiologische
actievekoolfiltratieomorganischekoolstqfverbindingenteverwijderen.Hierondervallenouderandere
kleur,smaak,geur, bestrijdingsmiddelen enorganischemicroverontreinigingen. Biologischeactieve
koolfiltratieverwijdertdezestoffen dooreencombinatievanadsorptieenbiodcgradane.Tijdensde
workshopboogeenveertigtalspecialistenuitbinnen-enbuitenlandzichdriedagenlangoverrecente
ontwikkelingenennieuwemogelijkhedenvoorprocesoptimalisatieénhetdaarvoorbenodigdeonderzoek.
InNederlandwordtbiologischeactieve
koolfiltratie alongeveer 15jaartoegepastvoor
verwijderingvanDOCen bestrijdingsmiddelen.Hetsysteemisrobuust,betrouwbaar en
kosteneffectief Reactivatievanactievekool
lijktgeeninvloedtehebbenopdeprestatie
vandekool.Biologischeactieve koolfiltratie
functioneert prima,maaromtrentde fundamentelebasisvanhetprocesbestaan nogveel
vraagtekens."Wellichtdatonderzoek het
inzichthierin kanvergrotenen verbetering
vanhetprocesmogelijk is",aldusJanPeter
vanderHoek (Gemeentewaterleidingen
Amsterdam)indeeerstelezing.Hierbijmoet
vooralgedachtwordenaanverbeteringvan
debiologischeafbraak, waardoor langere
looptijden mogelijk worden.
Vóórbiologischeactievekoolfiltratie is
eenoxidatiestap nodig.Indemeestegevallenwordthiervoorozongebruikt.Guus
IJpelaar(Kiwa)gafeenoverzichtvandehistorischeontwikkelingvanozonisatieinde
Benelux.Aanvankelijk isdeozonisatie bij
eenaantalgrondwaterzuiveringen ingezet
omeenaantaldoelcomponententeverwijderen.DeAOCdiebijozonisatiegevormd
wordt,gafechterproblemen metnagroeiin
hetdistributienet. Daarom isineen aantal
gevallenozonvervangen dooractievekoolfiltratie.Bijde oppervlaktewaterbedrijven
wordtdeozonvooralingezet ter vervanging
vandedesinfectie metchloor.Degevormde
AOCwordt verwijderd doordeopvolgende
biologischeactievekoolfiltratie. Tegenwoordigwordt bromaatvormingalsgrootste
nadeelvanozonisatiegezien.Dehuidige
trend iseenontwikkeling naar
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desinfectie/oxidatie metUV,omdat hierbij
(vrijwel)geennevenproducten gevormd
worden.
Biologischeactievekoolfiltratie kanook
ingezetwordenvoorhetverwijderen van
specifieke componenten.Onderanaërobe
conditieseninaanwezigheid vancircatwee
milligramacetaatperliterwordt perchloraat
indebiologischeactievekoolfiltrarieopeen
biologischewijzeafgebroken. JessBrown(VS)
lietzienwatdeinvloed isvandiverseprocesparametersopdeverwijdering vanperchloraat.Hetprocesblijkt robuust.Perchloraat
wordtbijna volledigverwijderd. Inditgeval
wordteendikke,gladdebiofilm ronddekorrelsgevormd.Hetaanbodaan biologisch
afbreekbare stofisdanookveelgroterdanin
normaledrinkwatertoepassingen,waarzo'n
biofilm nietwordt waargenomen.
Desamenstellingvandekoolheeft geen
groteinvloedopdebiodegradatie inbiologischeactievekoolfiltratie, steldeJosBoere
(Norit),ondanks hetfeit datophoutgebaseerdekoolsoorten meermesoporiènbezirten,waareventueelbacteriën kunnengroeien.Het beschikbare kooloppervlakvoor
biologischegroeitijdens dedrinkwaterbereidinglijktechter nietmaatgevend.Wel
wordtvoorophoutgebaseerde koolsoorten
eentoenamevandeammoniumverwijderinggerapporteerd bijkoude, fosfaatarme
wareren.Dit wordtwaarschijnlijk veroorzaaktdoordeuitlogingvan fosfaat.
Bijbiologischeactieve koolfiltratie
treedtzoweladsorptie-alsbiodegradarieop.

Natuurlijk organischmareriaal heeft grore
invloedophetadsorptiegedrag vanacrieve
kool,doordat voorbeladingoptreedt.Door
dediversiteitenderelatiefgrote concentratievannatuurlijk organisch materiaalzullendiversecomponenren zichsneldoorhet
gehelefilter verspreiden.Zeadsorberen aan
hetoppervlakvandekool,waardoor deadsorptiecapaciteit voordespecifieke componenren afneemt. Daarnaast veroorzaaktde
voorbeladingookporieblokkering,wateveneensdeadsorptiecapaciteit voordoelcomponenten vermindert.
Omhet adsorptiegedragvankoolvoor
eenspecifiek component tekunnen voorspellen,zijn ineersteinstantie langdurige
enkostbarecalibratieproeven noodzakelijk.
DetlefKnappe(VS)presenteerdeeennieuwe,
snellemethode omde adsorptiecapaciteit
vanverschillende koolsoorten metelkaar te
kunnen vergelijken.Dit isvooralbedoeld
omeeneersteselectievaneenaantalkooltypen tekunnen maken.Demethodeis
gebaseerd ophet'PolanyiDubininManesmodel',datdevullingvandemicro-poriën
beschrijft. Deadsorptiecapaciteit vanactieve
koolkanwordenvoorspeld metdevolgende
informatie:N 2 -enC02-adsorptie-isothermenenzuurstof- enasgehaltevooreen
gegevenacrievekoolen molecuuleigenschappen vaneengegevenstof
ScottSummers(VS)gafeenuitgebreid
overzichrvandebestaandemodellen voor
biofiltratie. Belangrijke aspecten hierbij zijn
hetaantal calibratieparameters endenoodzaaktot hetdaadwerkelijk metenvanbiomassaprofielen. Hetmeest recentemodel
beschrijft devormingvanSolubleMicrobial
Products:stoffen diedoorbiomassageproduceerdworden eninprincipe biologisch
afbreekbaar zijn,zijherdatdeafbraak veelal
traagverloopt.Ditzouerdeoorzaakvan
kunnen zijn dat tochnogrelariefveel(in
principeafbreekbaar) organisch materiaal in
heteffluent vaneenbiofilter wordtgevonden.
Eénvandeweinigemodellenvoorbiodegradatieinkoolfilters diemen indepraktijk toepast,ishetChabrol-model.Servais
(België)presenteerdediversevoorspellingen
voordebiologischeBDOC-verwijdering bij
biologischeactievekoolfiltratie. HetChabrol-modelgaatervanuitdatdeBDOCin
verschillende fracties (metverschillende
karakteristieken) kanworden verdeeld.Dit
gebeurt naaraanleidingvan batchproeven.
Verderwordtdeadsorptie,desorptieen fixatievanbacteriën aanherkooloppervlakmee-

genomen enwordtuitgegaan vaneen
'steadystate'-situatie,waarbij adsorptie buitenbeschouwing blijft. Meteengecalibreerd
modelkanvoorverschillende influentdata
(BDOCentemperatuur) debiologischeverwijdering inbiologischeactieve koolfiltratie
worden bepaaldalsfunctie van bedhoogte
en filtratiesnelheid. Uitdecalibratiegegevensblijkt overigensdatongeveerde helft
vandeBDOCwordtomgezet.Dit kan leiden
toteenoptimalisatievanhetontwerp.Om
herdynamischegedragvan biologische
actievekoolfdtratie tekunnen simuleren,
moeten hetadsorptie-enbiodegradatiegedragbeidemeegenomen worden.Renévan
derAa(Gemeentewaterleidingen Amsterdam/TUDelft) gafeenopzet voorzo'n
simulatiemodel. Het modelzalgecalibreerd
wordenaandehand van adsorptie-isothermenbij verschillende voorbeladingen en
biomassaprofielen gemeten ineen proefinstallatie.

Het geheime levenvan bacteriën
Reedssindsdejaren zeventig wordt
onderzoekverrichtnaaractievekoolfiltratie
enderolvanbacteriëndaarin.Dickvander
Kooij(Kiwa/WageningenUniversiteit) putte
uitzijn enormeervaringalsonderzoeker en
stiptehetfenomeen bioregeneratieaan.Hij
toondeaandatdebacteriënnietals"koeien
opdewei"grazenenreeds geadsorbeerd
organisch materiaal nietmeerzullen afbreken.Bioregeneratiedoordesorprievanorganisch materiaal isinprincipemogelijk, maar
zalindepraktijk waarschijnlijk niet significantzijn.VerdergingDickvanderKooijin
opdebiologischestabiliteit van drinkwater
enpleittehij voor hetmeten vandegroeisnelheidvandebiofilm als parameter.
Nietalleeninactievekoolfilters spelen
biologischeprocesseneenrol,maarookin
normalezandfilters. Debodem,eenzeer

grootzandfilter, heeft eenspecialekarakteristiek.Desubstraten (verontreinigingen)
dieindebodem aanwezigzijn,zijn niet
altijd beschikbaar voorbacreriënen kunnen
daaromniet worden afgebroken. Ditis
natuurlijk alleeneenprobleemalsdesubstraten kunnen migreren endeverontreinigingzichvoortplant.Tim Grotenhuis
(WageningenUniversiteit)noemt ditbiobeschikbaarheid vansubstraten.VolgensTim
Grotenhuis isactievekoolineenaantal
gevallen eenbeter medium danzand, omdat
isaangetoond datactievekooleenkatalytischewerkingheeft opmicrobiologische processen.
Ookdehechtingvanbacteriën ophet
kooloppervlak isbeterdanopzand.Volgens
Wolfgang Uhl(IWW-Duitsland),dieeen
simulatiemodel voorbiologische DOC-verwijdering inbiofilters ontwikkelde,ismet
namedesnelheid vanhechtingendesorprie
vanbacteriën aanhet filtermateriaal van
doorslaggevend belangvoorhet functionerenvandefilters.Methetmodelkanhij,net
alsbijhetChabrol-model,deinvloedvan
verschillendeontwerpparameters ophet
procesevalueren.
AleksandraMagie(Kiwa)presenreerde in
delaatstelezingeennieuwemethodevoor
debepalingvanbiomassaopkool.Hierbij
wordendebacteriënmet ultrageluidgolven
vandekoolgetrild.Vervolgenswordtde
hoeveelheid biomassagemeren met behulp
vandeATP-concentrarie.Momenteel richt
haar onderzoekzichophetbeschrijven van
dedominantebacteriesoorten enophet
beschrijven vandeeigenschappen vandeze
bacteriën.

"Bioregeneratie bestaat niet"
Aandehand vanvooraf geformuleerde
stellingen prikkeldediscussieleider Hans

Deelnemersaandeworkshopbezochteneenproefinstallatie bijWeesperkarspel.

vanDijk deaanwezigen ommerelkaar in
debattegaan.Diediscussieleiddetoteen
aantalbreedgedragenconclusies.Deaanwezigenwaren heterovereensdat demythe
vandebioregeneratienu maar eensvoorgoeduitdewereldgeholpen moet worden.
ZoalsDickvanderKooijalhad latenzien,is
hetzeeronwaarschijnlijk dat bacteriën reeds
geadsorbeerd mareriaalzullengebruiken en
alskoeiendekoolafgrazen. De tegenwerpingenvanobservatiesdiegedaanzijn bij
bepaaldecomponenten (phenol bijvoorbeeld),wordenverklaarduit het feit datdaar
eerstdesorptie enlaterafbraak heeft plaatsgevonden.DesorptievanDOClijkt echter
zeeronwaarschijnlijk vanwegedevelebindingen diedemacromoleculen hebben met
hetkooloppervlak.Wanneerextrazuurstofopnamewordt waargenomen,heeft dit te
maken metkatalytischereactiesende
afbraak van biomassa.
Verderbogendegeleerdenzichoverde
vraaghoebiologischeactievekoolfiltratie in
deprakrijk verderverbeterd kan worden.
Zoalseerderwerdopgemerkt,blijkt maar
eenkleingedeeltevandetotaleDOC(ongeveer 15procent) biologisch afgebroken te
worden.Dirkomt indeeersteplaats doordat
deoxidatiestap nietalleDOComvormt tot
BDOCenindetweedeplaatsomdat de filtersniet alleBDOComzetren.OfmeerDOC
omgezet kanworden totBDOCmet andere
oxidatietechnieken zoalsUN/H 2 0 2 ,moet uit
onderzoekblijken.Deverbetering vandefiltratiestap zalvooralbewerkstelligd kunnen
worden doormeerdere filtratiestappen achterelkaar teplaatsen (eventueelmetmeerdereoxidatiestappen) ofhetbeheersenvande
biomassa indekoolfilters. Dit laatstezou
kunnen door herentenvanfilters,het recirculeren vaneendeelstroom,ofdoorheraanpassenvanspoelprocedures.
Omtotpraktische verbeteringen te
komen,zalhet theoretisch inzicht van het
procesvergroot moeten worden.Deaanwezigenonderstreepten hetbelangvanonderzoeknaaraardeneigenschappen vandebiomassa,waaronder hetadsorptie-en
desorptiegedrag.Dezeinformatie kanin
belangrijke matebijdragen aan vergroring
vanhetinzicht inbiodegradatie.Verderzullendemodellenzichmoeten richtenop
gevoeligheidsanalyses vandeverschillende
parameters enhun betrouwbaarheidsinterval.Deparameters moetenzoveel mogelijk
onafhankelijk gecalibreerd kunnen worden
om tevoorkomendathetmodelteveeleen
black-boxwordt.Hetinzichrin biologische
acrievekoolfiltratie moetuiteindelijk resulteren inoptimalisatievanhetproces. *[
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