Beheersing van een denitrificerende ethanol vastbed bioreactor

Inleiding
Vanwege een toename van het nitraatgehalte in grondwater als gevolg van
overbemesting is in 1989 besloten om
onderzoek uit te voeren naar het ethanol
vastbed proces voor de verwijdering van
nitraat uit grondwater [1].
Voor een vastbed bioreactor is gekozen
vanwege de overeenkomsten met snelfiltratie zodat het aansluit bij de bestaande
grondwaterzuiveringstechnieken.
Doel van het onderzoek was gegevens te
verzamelen over de beheersing van de

Samenvatting
In een denitrificerende bioreactor wordt nitraat door bacteriën omgezet in stikstofgas en biomassa. Oververzadiging met stikstofgas wordt voorkomen door de reactor
onder druk te bedrijven of door het reactorinfluent voor te behandelen met
vacuümontgassing. Bij de onderzochte nitraatbelasting kan de biomassa in de
reactor beheerst worden met behulp van periodieke spoeling. Om belasting van de
nazuivering met ethanol en biomassa te beperken is ethanol gelimiteerd gedoseerd.

van 75 naar < 7 mg/l (afb. 2). De bioreactor functioneerde stabiel; er was
nagenoeg geen drukvaltoename tussen

nitraat is een overdruk in de reactor van
85 kPa nodig [4].
- voorbehandelen van het reactorinfluent
met vacuümontgassing;
Bij vacuümontgassing wordt de concentratie van gassen in het water verlaagd,
door in een gepakte kolom de druk te
verlagen [6].Door het verlaagde stikstofgehalte kan 75mg/l nitraat omgezet worden
zonder dat oververzadiging optreedt [7].
Het verlaagde zuurstofgehalte beperkt
biomassavorming door aërobe omzetting
en beperkt het verbruik van ethanol [8].
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bioreactor (nitraatverwijderingscapaciteit,
doorstromingsrichting, voorkomen oververzadiging met stikstof), over de kwaliteit
van het behandelde water en over de vereiste
nazuivering voor de productie van biologisch stabiel drinkwater.
Het onderzoek is op demonstratieschaal
(25 m 3 /h) uitgevoerd in Vierlingsbeek
(NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant) en in Roosteren (NV Waterleiding Maatschappij Limburg) [3],
In dit artikel wordt de bedrijfsvoering van
een ethanol vastbed bioreactor beschreven.
De nabehandeling van het gedenitrificeerde
grondwater tot drinkwater wordt beschreven in het aansluitende artikel [2].
Principe nitraatverwijdering in een
bioreactor
In een denitrificerende bioreactor wordt
onder anoxische omstandigheden nitraat
omgezet door bacteriën in stikstofgas en
biomassa, waarbij ethanol en fosfaat
gebruikt worden als respectievelijk
substraat en fosforbron. Het gevormde
stikstofgas moet in het water opgelost
blijven om gasbelvorming en hierdoor
verstopping te voorkomen [4].De bacteriën
zijn gehecht aan een dragermateriaal
(grind) en periodiek wordt de overtollige
biomassa afgevoerd door terugspoeling
(afb. 1).
Beheersing van een ethanol vastbed
bioreactor
Met een ethanol vastbed bioreactor is
gedurende anderhalfjaar nitraat verwijderd

twee periodieke spoelingen en het spoelprogramma behoefde niet te worden
gewijzigd [5].Deze situatie werd bereikt
door:
- het tijdens denitrificatie gevormde stikstof in het water opgelost te houden;
- de biomassaconcentratie in de reactor
constant te houden.
Beheersinggevormdestikstofgas in de reactor
(voorkómenoververzadiging)
Gevolg van stikstofgasbellen is een hoge
weerstand in het reactorbed waardoor
voorkeurstromen ontstaan zodat nitraat en
substraat doorslaan. Dit kan op twee
manieren voorkomen worden:
- de bioreactor onder druk bedrijven;
In een vloeistof onder druk kan meer gas
oplossen. Voor het omzetten van 75 mg/l

Beheersingvan debiomassain de reactor
Dit houdt in; beheersing van de verdeling
van biomassa over de hoogte van het
reactorbed en beheersing van de hoeveelheid biomassa in een reactor.
De actieve biomassa kan verdeeld worden
over het reactorbed door het spoelprogramma in afbeelding 1toe te passen.
De hoeveelheid biomassa die nodig is voor
denitrificatie is evenredig met de nitraatverwijderingscapaciteit van een bioreactor.
Bij een hoge verwijderingscapaciteit is in
de reactor veel biomassa aanwezig, waardoor de biomassaconcentratie in het
geproduceerde water en de drukval over
het reactorbed stijgen [9].Hierdoor verslechtert de microbiologische waterkwaliteit waardoor de nazuivering zwaarder
belast wordt en bij het optreden van
voorkeurstromen kan ethanol in het
effluent aanwezig zijn.
De nitraatverwijdering en de spoelinterval
dienen op elkaar te zijn afgestemd.

Aß. 1- Ontwerpgrondslagen vooreen ethanolvastbedbioreactor.

Ontwerpgrondslagen:
Dragermateriaal
grind 2,0-3,15 mm
Doorstroming
neerwaarts

grondwater

dosering van:
0,45 mg ethanol
4 ug fosfaat
per mg nitraat

vorming van:
0,23 mg stikstofgas
0,19 mg biomassa
per mg nitraat

bovenwaterafvoer

nazuivering

Nitraatverwijderingscapaciteit
230 g nitraat/m 3 .h - bedhoogte 1,8 m
-filtratiesnelheid 6 m/h
Spoelprogramma
gecombineerde spoeling, 100 m/h lucht
en 20 m/h water
afvoer spoelwater met bovenwaterafvoer
naspoelen, 20 m/h water
afvoer spoelwater met bovenwaterafvoer

141

H , 0 (30) 1997,nr.5

- nitraat wordt omgezet en niet geconcentreerd;
- optimale selectiviteit [12];
- alleen organische afvalstoffen;
- financieel aantrekkelijk bij toepassen
van bodempassage als nazuivering
ca. f 0,25 n r 3 [5];
- sluit aan bij bestaande grondwater
zuiveringstechnieken (snelfiltratie).
Nadelen zijn:
- relatief hoge kosten bij bovengrondse
nabehandeling f 0,50 n r 3 [5];
- afname van de biologische stabiliteit van
het grondwater.
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Conclusies
Met een ethanol vastbed bioreactor waarvan
het ontwerp is samengevat in afbeelding 1
kan zodanig nitraat worden verwijderd uit
grondwater dat een minimale nabehandeling noodzakelijk is. Met een nazuivering
bestaande uit een dubbele filtratie en een
UV-desinfectie kan uit het water dat de
bioreactor produceert biologisch stabiel en
microbiologisch betrouwbaar drinkwater
worden geproduceerd [2],
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Afb. 2 - Nitraatverwijdering te Vierlingsbeek van 75 mg/l tot beneden 7 mg/l gedurende anderhalf jaar.

Invloed bedrijfsvoering bioreactor op
de geproduceerde waterkwaliteit
Zoals uit bovenstaande blijkt heeft
beheersing van de bioreactor invloed op
de waterkwaliteit die geproduceerd wordt.
Het water bevat minder biomassa, ethanol
en nitriet waardoor de nazuivering minder
zwaar wordt belast [10].Andere aspecten
van de bedrijfsvoering die bijdragen aan
een verbeterde waterkwaliteit zijn:
Neerwaarts doorstromen van de reactor
De meeste biomassa ontwikkelt zich aan
de intreezijde van het te denitrificeren
water (bovenkant reactorbed) zodat bij
neerwaartse doorstroming het onderste
deel van de reactor als filter voor biomassa
fungeert. Door de reactor niet opwaarts
maar neerwaarts te doorstromen hoeft
de biomassa niet door het gehele bed
getransporteerd te worden tijdens de
periodieke (opwaartse) terugspoeling [11].

geactiveerd wordt en de ethanoldosering
automatisch wordt verlaagd (afb. 3). Op
deze wijze is een bedrijfsvoering mogelijk
waarbij nagenoeg geen ethanol boven de
detectiegrens van 0,1 mg/l in het effluent
voorkomt.

Verantwoording
Dit onderzoek in het kader van het
VEWIN-Onderzoeksprogramma is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de
NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant, NV Waterleiding Maatschappij
Limburg en Stichting Waterleidinglaboratorium Zuid. Inhoudelijke ondersteuning is verleend door de heren
A.J. M. E. Bekkers, H. M. Delahay,
M. E. W. Evers, L. A. C. Feij,
J. P. van der Hoek, H. R. M. Jacobs,
W. C. van Paassen, G. K. Reijnen,

pH in reactoreffluent tussen6,8 en 7,8
Een tussenproduct bij denitrificatie is
nitriet. Aangetoond is dat de pH invloed
heeft op het nitrietgehalte in het effluent
van de bioreactor. Met een pH in het
effluent tussen 6,8 en 7,8 kan nitrietvorming in de reactor worden beperkt.
Waarde ethanol vastbed proces
Voordeel van het ethanol vastbed proces
ten opzichte van andere nitraatverwijderingstechnieken is:
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Afb. 3 - Sturing van de ethanoldosering van eenethanol vastbed bioreactor.

I

Ethanollimitatic in reactoreffluent metgeregelde
ethanoldosering
De aanwezigheid van ethanol in het reactoreffluent is nadelig voor de nazuivering
(anaërobie, biomassavorming, biologische
stabiliteit) [2].
De ethanoldosering wordt daarom zodanig
geregeld dat nog 5 mg/l nitraat in het
effluent van de reactor aanwezig is
(ethanollimitatie). Bij wijzigingen van
nitraatbelasting vindt een zogenaamde feed
forward actie plaats door de ethanoldosering in te stellen op de (proefondervindelijk vastgestelde) hoeveelheid ethanol
die nodig is voor het verwijderen van het
nitraat waarmee de reactor wordt belast.
Eventueel doorslaand ethanol resulteert in
een hoger zuurstofverbuik in het eerste
nafilter [10],waarop een alarmering
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twee rapportcijfers: één voor de mate
waarin de doelstellingen naar verwachting
worden gehaald en één voor de mate
waarin de noodzakelijke middelen passen
binnen de beschikbare middelen [20]. Bij
wijze van voorbeeld is in afbeelding 4 het
resultaat weergegeven van het gefingeerd
spiegelen in het kader van het planproces
voor restauratie van de Vecht.
Tot slot
In dit artikel zijn de laatste stappen van
een plancyclus belicht. De beschreven
activiteiten resulteren in een plan en, via
uitvoeringsprogramma's, in realisatie van
de daarin opgenomen inspanningen en
maatregelen. Anders dan bij traditionele
planvorming gaat het na een interactief
planproces niet om activiteiten die worden
'voorgestaan' door autoriteiten alléén.
Elke actie in het veld is immers actief overeengekomen door bestuurders, ambtelijke
diensten, belangenorganisaties en burgers.
Tijdens zo'n planproces flankeren 'geven
en nemen' en 'luisteren en spreken' elk
gezamenlijk besluit. Gezien de positieve
ervaringen tijdens interactieve planprocessen, staat de maatschappij wellicht aan de
vooravond van een nieuwe fase in de
verhouding tussen bestuur en burger.
Na 'aanhoren' aan het begin van deze
eeuw, via 'inspreken' in het midden van de
eeuw naar 'meedenken' aan het einde van
de eeuw. Mogelijk kan 'meedenken' de
veelbesproken kloof tussen bestuur en
burger verkleinen. In elk geval kan het
Komrij's schets van die kloof in de
geschiedenisboekjes doen belanden:
'Wanneer ik een autoriteit zie, dan zie ik
hem meteen in een tijgervelletje, met een
knots, luidkeels Ochoe roepend' [8].
Ter ondersteuning van toepassing van een
deel van ESTATE is een computerprogramma in ontwikkeling, dat betrekking
heeft op het groeperen en op het spiegelen
(stap 7).Dit programma vormt een integraal
deel van het computerprogramma IPEA
1.0, waarin ook INVERNO en PRIMAVERA worden opgenomen. IPEA 1.0
wordt geprogrammeerd in Delphi onder
Windows. In het zevende artikel in de
onderhavige reeks wordt ingegaan op de
laatste activiteit van een plancyclus: het
evalueren ervan. Daarnaast worden toepassingen van de methodieken INVERNO,
PRIMAVERA en ESTATE geëvalueerd.
Publicatie van dat artikel, dat onder de titel
AUTUNNO zal verschijnen en de reeks als
geheel zal afsluiten, is gedacht medio 1997.
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