Bacteriën hebben baatbij 'radicale' afbraak.
Gecombineerde foto-chemische en biologische aanpak bij verwijdering
van chloorfenolen uit grondwater

Inleiding
We zien in de praktijk dat het huidige
aandeel van de 'moeilijke' bodemsaneringen
stijgt. Dit heeft tot gevolg dat er complexe
verontreinigingen in het grondwater
moeten worden verwijderd. Concreet
bestaan de verontreinigingen meestal uit
een complexe mix van vluchtige en nietvluchtige organische verbindingen, die al
dan niet gechloreerd kunnen zijn.
Het eenvoudig toepassen van bestaande
zuiveringstechnieken, zoals strippen en
actief-kool, voldoet dan niet om de
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volgende redenen:
- er is weinig bekend over praktijkervaring
met deze verontreinigingen;
- bestaande zuiveringstechnieken kunnen
te duur zijn;
- zuivering is op grond van bekende
gegevens niet mogelijk.
Biologische zuivering kan een alternatief
zijn, maar er geldt dat biodegradatie van
bepaalde stoffen minder goed verloopt.
De afbraak is vaak langzaam; te denken
valt hierbij aan niet-vluchtige gechloreerde
verbindingen, zoals chloorfenolen
(sommige isomeren) en tal van pesticiden
zoals DDT. De reden is, dat de bacteriën,
die deze stoffen afbreken, moeite hebben
met bepaalde afbraakstappen.
De biologische afbraak is daarom gebaat
bij een vorm van fysisch/chemische ondersteuning.
Een vorm van ondersteuning, die in de
natuur heel gewoon is, komt van zonlicht.
Het is bekend dat organische verbindingen, onder invloed van UV-straling, in
grond sneller worden afgebroken.
UV-straling maakt deel uit van zonlicht.
Dit proces noemen we fotolyse. De brokstukken die hierbij ontstaan zijn eenvoudiger af te breken door bacteriën. Voor
PAK-verontreinigingen, die aan zonlicht
worden blootgesteld, is dit effect reeds
langer bekend [Keuning &Janssen, 1987].
De combinatie van biodegradatie en
fotochemische ondersteuning tot een
zuiveringstechniek geeft nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van ingewikkelde
verontreinigingen. Voor de zuivering van

Samenvatting
Een interessant alternatief voor reiniging van verontreinigd grondwater is biologische afbraak; deze methode is echter nog onvoldoende bewezen voor een aantal
micro-organische verontreinigingen èn relatief gevoelig voor verstoring (toxiciteit).
Bovendien is het niet altijd mogelijk lage eindconcentraties te bereiken. Biologische
afbraaksystemen zijn dus niet in alle situaties in staat een afdoende behandeling te
geven aan grondwater. Echter, in combinatie met andere technieken is dit wel het
geval. Hiervoor biedt bijvoorbeeld foto-chemische oxidatie in combinatie met
biologie aantrekkelijke perspectieven.
In dit artikel gaan we verder in op hoe de biologische zuivering met foto-chemische
voorbehandeling gecombineerd wordt.

grondwater houdt dat in, dat zuivering van
grondwater tegen lagere kosten en met een
hoger milieurendement kan plaatsvinden.
Dit artikel beschrijft een onderzoek, waarbij de ontwikkeling van de hierboven
beschreven geavanceerde zuiveringstechniek
centraal staat. We geven resultaten van
onderzoek, dat is uitgevoerd op pilot-plantschaal. In het onderzoek is de technische
haalbaarheid van gecombineerde fotochemische/biologische zuiveringstechniek
geëvalueerd. Daarna geven we de resultaten
van de praktijkinstallatie, die sinds
september 1994 operationeel is.
Biodegradatie van chloorfenolen
Biodegradatie onder aërobe omstandigheden kan mogelijkheden bieden voor de
zuivering van choorfenolhoudend grondwater. Dit kan het best gebeuren door een
aantal bekende eigenschappen van dit type
koolwaterstof op een rij te zetten.
De meeste gechloreerde aromatische en
alifatische koolwaterstoffen zijn volledig
biologisch afbreekbaar onder zuurstofrijke
(aërobe) omstandigheden [Commandeur,
1995].
Er geldt de volgende algemene vergelijking
voor de microbiële mineralisatie:
CxHyCl7 + 0 2 > C 5 H 7 0 2 (bacterie
H 2 0)
biomassa) + zHCl + C 0 2 +
Biodegradatie van koolwaterstoffen, die een
of meer chlooratomen bevatten, is in het
algemeen lager dan de niet-gechloreerde
analoge verbindingen [Commandeur,
1994]. Dit is het gevolg van de veranderde
chemische en fysische eigenschappen bij
de aanwezigheid van een of meer chlooratomen. Deze verandering heeft ook
gevolgen voor de microbiologische
afbreekbaarheid. Voor gechloreerde koolwaterstoffen geldt, dat de giftigheid voor
micro-organismen toeneemt met de
hoeveelheid chlooratomen.
Als wefenol als referentie nemen voor de
chloorfenolen, verandert bijvoorbeeld de
oplosbaarheid in water aanzienlijk; met
een toenemend aantal chlooratomen neemt
de oplosbaarheid sterk af. Voor fenol geldt
de complicatie dat de plaats van de chloor-

atomen in het molecule ook sterk effect
heeft op de fysische en chemische eigenschappen.
In tabel I zijn de verschillende eigenschappen van fenol en chloorfenolen op
een rij gezet.
TABEL I - Eigenschappen vanfenolen een aantal
chloorfenolen [Bron:KeuningenJanssen, 1987].
Oplosbaarheid Half-waardetijd
in water
biodegradatie
Verbinding
(mg/l, 20°C)
(uur)
82.000
12
fenol
mono-chloorfenol:
228.500
326.000
27.100
4-

12
>240
20

di-chloorfenolen:
2-42-6-

4.500

38
12

tri-chloorfenolen:
2-4-52-4-6-

1410
850

58
50

Zoals uit tabel I blijkt, neemt de snelheid
waarmee chloorfenolen biologisch worden
afgebroken met het aantal chlooratomen af.
Alleen voor 2-mono-chloorfenol en 2-6
di-chloorfenol is half-waardetijd gelijk aan
de half-waardetijd van fenol.
Voor het verwijderingspercentage geldt dat
voor alle chloorfenolen dit uiteindelijk
100% is.
Consequenties voor een
biotechnologisch zuiveringssysteem
Voor een biotechnologisch zuiveringssysteem, zoals een actief-slib bassin, houdt
dit in dat een vrij lange verblijftijd nodig is
voor een complete verwijdering. Zeker bij
een gewenst hoog rendement (> 99%),
leidt dit tot een vrij groot benodigd reactorvolume. Ten opzichte van fenol is er voor
respectievelijk 4-mono-chloorfenol en 2-4di-chloorfenol een circa 2 à 4 keer langere
verblijftijd nodig in vergelijking met fenol.
Reactiemechanismen U V / H 2 0 2
Een goede beschrijving van alle optredende
reacties bij UV/H 2 0 2 -oxidatie ontbreekt.
Het reactieverloop en de kinetiek van de
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oxidatiereacties in water zijn in de afgelopen
decennia onderzocht. Niet duidelijk is
welke stoffen feitelijk als elektronenacceptor optreden. Hydrolyse en mineralisatie van verschillende organochloorverbindingen kunnen optreden.
Er wordt geconstateerd dat de omzetting
van organochloorverbindingen met fotolyse goed verloopt. Daarbij ontstaan
tussenproducten die vaak beter biologisch
afbreekbaar zijn dan de oorspronkelijke
stoffen.
Als UV/H 2 0 2 als foto-chemisch oxidatiemiddel gebruikt wordt, geldt de volgende
reactievergelijking:

Ontwerp pilot-plant
Bij een verontreinigd fabrieksterrein is
bovengenoemd zuiveringsprocédé op pilotschaal uitgetest.
Hieronder zullen we ingaan op de dimensionering van de pilot-plant en de testresultaten.
Dimensionering bioreactor
In afbeelding 2 is het flowschema van de
pilot-opstelling vermeld.
Het volume van de bioreactor (20 m 3 )
maakt een voeding mogelijk van circa 1 m 3
per uur bij een hydraulische verblijftijd van
20 uur (normaal in een actief-slibinrichting
2,5 uur). Na afscheiding uit het effluent

De respiratiesnelheid wordt bepaald door
het zuurstofgehalte tegen de tijd uit de
zetten en de regressielijn te bepalen van de
relevante meetpunten. De respiratiesnelheid wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld mg
0 2 -verbruik per liter slib per uur.
Slibvolume-index
De slibvolume-index (SVI) is bepaald
door een liter slib in een maatcilinder te
brengen en na 30 minuten het volume van
het slibbed af te lezen.
Foto-chemische reactor
Vóórbehandeld grondwater wordt door een
UV-reactor geleid. De UV-reactor bestaat

H 2 0 2 -» 2 0 H .
De OH. radicalen zijn bijzonder reactief en
kunnen organochloorverbindingen in principe volledig oxideren tot C0 2 , H 2 0 en
HCl. De brutovergelijking voor deze reactie
is als volgt:
C H C L + (4x+y-z)OH.
(2x+y-z)H 2 0 + z HCl

xC0 2 +

Aß. 2 -Proces diagram
pilotplant.

met een lamellenafscheider wordt het slib
gerecirculeerd. Bij de vooraf bepaalde CZVinfluentconcentratie (het grondwater) van
200 mg/l en een CZV/BZV van 1,25 is het
verwijderingsrendement 95%.

uit een serie kwiklampen (middelhoge
druk). De UV-energie wordt grotendeels
op een golflengte van 185 nm geëmitteerd.
Waterstofperoxide is aan het grondwater
toegevoegd om hydroxyl-radicaalvorming
te initiëren.

Combinatie van foto-chemische en
biochemische oxidatie
De directe foto-chemische oxidatie van
VOC1verbruikt relatief veel energie (UV)
en chemicaliën (oxidatiemiddelen); daartegenover vergt biodegradatie minder
energie-input. Als foto-chemische oxidatie
als ondersteuning voor het biologische
afbraakproces gebruikt wordt, is het proces
nog kosten-effectiever.

Entslib
Als entslib van de bioreactor is retourslib
(20 m 3 ) van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (type actief-slib) gebruikt.
In het algemeen is het slibvan deze stroom
het meest geconcentreerd en bezit het
daardoor per liter een grote zuiveringscapaciteit. Het slib had een drogestofgehalte van 8 g/l.
Gezien de samenstelling van het te
zuiveren influent van de bioreactor bleek
het noodzakelijk om eerst het slib te
adapteren aan de verschillende organische
verontreinigingen, die in het te zuiveren
water aanwezig zijn. Na het vullen van de
bioreactor is het slib eerst gevoed met een
voedingsoplossing, bestaande uit een mix
van mono- en tri-chloorfenol. Aanvullend
zijn nutriënten (N,P,S) gedoseerd.

TABEL II - Zuiveringsresultaten vandebioreactor,
gemiddeldoverdeproefperiodevan30 dagen.
Verwijderingsrendement
Influent Effluent
Parameter
1000
83
BZV mg/l
70
1400
140
90
CZV mg/l
2500
80
97
Chloorfenolen [ig/1

Hiervoor zijn de volgende redenen aan te
geven:
- de tussenproducten van het fotochemisch oxidatieproces zijn beter biologisch afbreekbaar;
- het water raakt verzadigd met zuurstof;
- dechlorering zorgt in het geval van
aromatische verbindingen voor ringopening;
- de oplosbaarheid van de verontreinigingen neemt toe;
- de afname van CZV en verlaging van de
CZV/BZV-verhouding.

Slibmetingen
Een snelle en directe wijze om een indruk
te krijgen van de activiteit van het slib,
is het meten van de respiratiesnelheid
door een rustperiode. De meting van de
respiratiesnelheid gebeurt door het slib
in een geroerde reactor van 9 liter te
verzadigen met zuurstof, de zuurstoftoevoer te stoppen en het zuurstofgehalte
in de waterfase te meten. De snelheid
waarmee de 0 2 -concentratie afneemt, is
een maat voor de activiteit van het slib.

De proefperiode bestond uit twee fasen.
De eerste fase werd gekenmerkt door een
sterke slibuitspoeling en een teruglopend
zuiveringsrendement (afb. 3). De slibuitspoeling was het gevolg van de slechte
vlokvorming van het slib.
Een aantal oorzaken kunnen worden
genoemd voor de verminderde vlokvorming:
1. de geringe slibaanwas;
2. langzame slibgroei door nutriëntengebrek;

Aß. 1-Reactiemechanismen [Bron:Peyton, 1990].

Resultaten proefperiode
Zuiveringbioreactor
In tabel II zijn de zuiveringsresultaten van
de bioreactor weergegeven.

Bioreactor
Droge stof g/l
4
SVI (slibvolume-index)
115
Slibbelasting kgCZV/kg.d 0,16
Respiratiesnelheid:
- mg 0,/l.uur
2,6
- mg 0,/g d.s./uur
0,5
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verwijderingsrendement (%)
100

•

Chloorfenolen

Meteen lamellenafscheider
wordthetslibgerecirculeerd.

• czv

1

1
9

16
22
tijd(dagen)

30

Aß. 3 - Verloop vanhetzuiveringsrendementtijdens de
proefperiode.

3. toxiciteit van de stoffen in het influent.
Door de voeding gedurende een aantal
dagen stop te zetten en naast nutriënten
ook een koolstofbron te doseren, is extra
slib gekweekt. Na aangroei van de hoeveelheid actief-slib is de voeding weer hervat.
Daarna is continu een extra koolstofbron
gedoseerd, gezien de positieve effecten op
de slibgroei. De pH van het systeem is
regelmatig gecontroleerd.
Discussie en conclusies
Bioreactor
Aërobe behandeling van het grondwater
in een bioreactor na fysisch/chemische
voorbehandeling is zeer goed mogelijk
gebleken. Na enige aanpassingen van de
bedrijfsvoering, zoals extra voeding en pHcorrectie is een zuiveringsrendement voor
alle stoffen, zoals chloorfenolen, minerale
olie en isoferon, van 95% haalbaar. Door
gedurende de proefperiode bepalingen uit
te voeren van de respiratiesnelheid van het
slib kon worden aangetoond dat toxische
effecten van het influent op het actief-slib
niet meer aanwezig zijn.
De sterke uitspoeling van het slib in de
eerste fase van de proefzuivering is waarschijnlijk het gevolg geweest van een te
geringe slibaanwas. Door een extra koolstofbron te doseren, werd het slib weer
aangezet tot een goede vlokvorming.
De slib-index (SVI) bleef hierdoor vrij
constant rond 100-120, wat voor actiefslibinstallaties een zeer goede waarde is.
Het effect van de hoge pH die in de bioreactor heerste, kon niet worden bepaald.
Aanvullende experimenten met FeCl 3
lieten echter zien, dat bij een lagere pH het
slib veel beter vlokte.
Door slibuitspoeling die in de eerste twee
weken van de opstart optrad, steeg de
slibactiviteit (respiratiesnelheid) per g
droge stof per tijdseenheid. Toxiciteit met
als gevolg een sterke remming van de groei
van de micro-organismen van de stoffen
in het influent is daarom onwaarschijnlijk.

Eerder is er sprake van een goede adaptatie
(aanpassing) van het slib aan de verontreinigingen.

in afbeelding 4. Bij niet voorbehandeld
grondwater wordt de norm van 100 u.g/1
chloorfenolen per liter niet gehaald.

Effectvoorbehandelingopbiologische afbraak
Het influent van de bioreactor is voorbehandeld met UV/H 2 0 2 om de relatief
moeilijk afbreekbare stoffen, zoals DDT,
isoferon en chloorfenolen enigszins te
kraken, dit wil zeggen in allerlei sneller
afbreekbare moleculen te splitsen.

Ontwerpgrondslagenpraktijkinstallatie
Aan de hand van de uitgevoerde proefreiniging is een opschaling gemaakt voor
een praktijkinstallatie. Doordat het ontrekkingsdebiet en de concentratie van het
grondwater niet exact te voorspellen zijn,
is het moeilijk om een nauwkeurige
berekening te maken van de dimensies van
de installatie. Er is een schatting gemaakt
van het maximaal te onttrekken grondwaterdebiet aan de hand van de totale
onttrekking in de proefperiode. De lozingsnorm is in tabel III afgezet tegen de
concentraties van het te behandelen water.
Deze parameters zijn gehanteerd bij het
ontwerp van de praktijkinstallatie.

Voor chloorfenolen in natuurlijke milieus
is afbraak door fotolyse en/of biodegradatie
een bekend verwijderingmechanisme.
Het effect van de voorbehandeling moet op
de eerste plaats blijken uit het verschil
tussen de in- en uitgaande concentratie
van de stoffen. Op basis van de analyseresultaten is hier geen eenduidige uitspraak
over te geven. Voor chloorfenolen is het
effect van chloorbehandeling goed te zien
Afi. 4-Biodegradatie vanchloorfenolen van nietbehandelden voorbehandeldgrondwater.
chloorfenolen(Aig/I)
200

1

+UV/H202
-UV/H202

TABEL III - Ontwerpeisen zuiverir
gsinstallatie
grondwater.
Influent concentratie
Lozingsnorm
(tig/l)
(Hg/1)
CZV
1.500 (mg/l)
minerale olie
1.000
1.000
chloorfenolen
3.500
100
BTEX
500
100
VOCl's
2.500
50
isoferon
30 (mg/l)
100
naftaleen
250
10

150
100
50

Y

°C)

^\^i__
5

10

15
tijd(u)

20

2

5

Resultaten van de praktijkinstallatie
Sinds oktober 1993 is de installatie voor de
gecombineerde foto-chemische en biologische verwijdering van koolwaterstoffen
uit grondwater in werking en heeft in deze
periode naar behoren gefunctioneerd.

190

chloorfenolen(/ug/l)

A
chloorfenolen (Aig/I) B

3000

influent
100
80

2000

60
40

— lozingseis
» effluent

-

dluronvracht (gram/dag)
1100-,

20
800

°()

Dit had tot gevolg dat het effluent van de
rioolwaterzuivering van Eindhoven, dat
wordt geloosd op de Maas, in 1996, ten
opzichte van 1994 75 procent minder
diuron bevatte. Dit is gebleken uit een
onderzoek dat in het kader van het project
is uitgevoerd (zie afb. 2).
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Afb.5 - Gecombineerdefoto-chemischebiologischebehandelingvanchloorfenol-houdendgrondwateroppraktijkschaal.
A: Influent;B:Effluent
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De vracht aan chloorfenolen en overige
organische verontreinigingen bedroeg
gemiddeld 0,5 kg per dag. De vracht
aan chloorfenolen afzonderlijk bedroeg
0,07 g/dag. Het verwijderingspercentage
voor de overige koolwaterstoffen bedroeg
95%.
De werking van het zuiveringssysteem is
in afbeelding 5a en 5b geïllustreerd aan
de hand van het verloop van de chloorfenolenverwijdering.
Tijdens de gehele periode is de reinigingseis (100 ug/l) ruim gehaald. Het verwijderingspercentage is gemiddeld hoger
geweest dan 95%.
De slibvolume-index varieerde tussen 100
en 150. Tijdens deze periode is enige
malen een achteruitgang van de vlokvorming van het actief-slib waargenomen.
De oorspronkelijke slibafscheider is
uitgebreid met een buffervat. Het slib is
discontinu (batchgewijs) vanuit de slibafvoer naar het buffervat gepompt met een
geautomatiseerd systeem. De UV/H 2 0 2 reactor functioneerde met een lichtintensiteit van 30-80%. De lampen zijn
eenmaal vervangen, waarbij de gehele
reactor is schoongemaakt.
Tijdens de onttrekkingsperiode van het
grondwater daalde de concentratie aan
BTEX en VOCl's in het influent.
De striptoren is na 1jaar verwijderd uit
de installatie. Tijdens de gehele bedrijfsperiode zijn enige aanpassingen van de
bedrijfsvoering, zoals extra voeding van
een koolstofbron en een pH-correctie,
noodzakelijk gebleken.
Conclusie
Aërobe behandeling van het grondwater in
een actief-slibbassin na fysisch-chemische
voorbehandeling is een zeer accurate
aanpak. In de foto-chemische voorbehandeling wordt al een deel van de CZV en
chloorfenolen afgebroken.
De belangrijkste voordelen van het boven-

genoemd zuiveringsproces zijn:
1. Geen actief-koolgebruik;
2. Geen residu of slibproductie, verwerkingskosten van slib, door bijvoorbeeld
indikking, ontwatering en verbranding;
3. Geringe, te verwaarlozen hoeveelheid
biologisch slib;
4. Flexibel in verband met afnemende
concentraties;
5. Hoog zuiveringsrendement.
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Afb.2 - Vrachtverloopdiuron in 1996en in referentiejaar1994.

Als laatste doelstelling was opgenomen het
wijzen van de doelgroep en derden op de
problemen van de drinkwatervoorziening.
Naar aanleiding van het voorbeeldproject
en de tussentijdse resultaten zijn diverse
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Onkruidbestrijding
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bestrijding niet alleen vraagt om investering in nieuwe technieken maar ook
vraagt om een veel bredere aanpak waarin
de organisatie wordt aangepast, communicatie met burgers een rol speelt en waarin
ook afval, rioolbeheer, milieuvriendelijke
benadering en groenbeheer een integraal
onderdeel zijn. Het voorbeeldproject heeft
bijgedragen aan een wezenlijke verandering
binnen gemeenten.
Een tweede doelstelling was het concreet
aanpakken van een bron van verontreiniging. De gemeente Eindhoven heeft
het gebruik van diuron in 1996 met meer
dan 90% gereduceerd.

Basiscursus GIS
Het Expertisecentrum Geo-informatiekunde Nederland (GEON) organiseert een
basiscursus GIS. De basiscursus vindt
plaats op 28 en 29 mei 1997.
Nadere inlichtingen: GEON, Postbus 3037,
9701 DA Groningen, telefoon 050-5749760.

