Verslag van de 'Studiemiddagbiologische grondwaterreiniging'

Inleiding
Door diverse onderzoekinstituten,
ingenieursbureaus en bedrijven wordt
onderzoek verricht naar de biologische
zuivering van grondwater dat verontreinigd is ten gevolge van bodemvervuiling. Het karakter van de diverse
projecten loopt uiteen van fundamenteel
tot praktijkgericht onderzoek. Een zekere
mate van afstemming is verzekerd, omdat
het onderzoek in de meeste gevallen
wordt gecoördineerd door de POGB
(Projectgroep Onderzoek Grondwaterreiniging bij Bodemsanering).
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Tijdens de tweede workshop van de
POGB [1] is van onderzoekerszijde
gebleken dat informatie-uitwisseling van
het grootste belang wordt gevonden.
Om deze informatie-uitwisseling te
bevorderen, heeft de POGB een studiemiddag 'Biologische Grondwaterreiniging'
georganiseerd, die werd gehouden op
14juni 1989 in Apeldoorn.
Doel van de studiemiddag
De studiemiddag had als doel:
- de slaagkans van biologische zuivering
ten opzichte van andere technieken vast te
stellen;
- de behoefte aan vervolgonderzoek te
peilen en het gewenste karakter van dit
onderzoek (fundamenteel/praktijkgericht)
vast te stellen.
Programma van de studiemiddag
Als opzet voor de studiemiddag is
gekozen voor het houden van een aantal
voordrachten door de onderzoekers,
gevolgd door een plenaire discussie over
een aantal elementen die in de voordrachten aan de orde komen.
De volgende voordrachten zijn gehouden:
- Biologische zuivering van met PAK
verontreinigd grondwater Q. W. van Vliet,
BKH).
- Hioreactoren/grondwater
(W. F. Kooper, Dl IV).
- Biologische reiniging van grondwater
met bioreactoren (T. F. Huber, IWACO).

proeven verricht om omzettingen te testen
van 'modelstoffen' (xylenen, dichloorbenzeen en tetrachloor-ethyleen).
Het onderzoek verkeert op dit moment in
de tweede fase. In deze fase zijn twee
lijnen te onderscheiden, een lijn waarin
experimenteel onderzoek aan reactorconcepten wordt uitgevoerd aan de hand
van met aromaten verontreinigd grondwater (DHV) en een lijn waarin onderzoek naar de afbraak van gechloreerde
koolwaterstoffen wordt uitgevoerd
(LUW).

- Toepassing van biotoren
(J.A. Woelders, TAUW).
- Internationale evaluatie van in-situ
biorestauratieprojecten (J. Staps, RIVM).
Samenvatting voordrachten
Biologische zuivering van met PAK
verontreinigd grondwater
Door BKH is onderzoek uitgevoerd naar
de afbraak van PAK in grondwater. In een
eerste fase is een studie [2] uitgevoerd
naar de haalbaarheid: zijn PAK op grond
van beschikbare gegevens door biologische zuivering te verwijderen en, zo ja,
welke en onder welke omstandigheden.
In de studie is geconcludeerd dat vergaande verwijdering van PAK mogelijk
moet zijn in een actief-slibinstallatie.
Deze optie is in een tweede fase op pilotschaal onderzocht. Hen probleem bij de
proefnemingen is de analyse van de PAK
geweest met name de analyse in de gasfase. In tabel I zijn enkele karakteristieken
van de pilot-plant vermeld en in tabel II
enkele proefresultaten. Geconcludeerd
kan worden dat met het actief-slibsysteem
zeer hoge verwijderingspercentages zijn
bereikt (van 95 tot 99%).

Onderzoeksaspecten in de eerste lijn zijn:
- Nadere beschouwing en optimalisatie
reactorconcept.
- Regime analyses verschillende reactorconcepten.
- Effecten nevenverontreinigingen in een
up-flowreactor.
Onderzoeksaspecten in de tweede lijn zijn:
- Mechanisme van biologische afbraak.
- Effect verschillende elektronendonoren/acceptoren en temperatuur op de
afbraaksnelheid van PER.
- Intermediair (massabalans).
Enkele resultaten van de tweede fase zijn:
- Ten aanzien van het upflow-concept
kan zuurstof bij hogere aromaatsconcentraties (> 5,5 mg/l) als limiterende
factor optreden.
- Omzetting van aromaten is groter dan
10 g/m 3 per uur in een downflow-reactor.
- PER is afbreekbaar tot lager
gechloreerde en niet gechloreerde
verbindingen.
- Voor de anaërobe albraak van
gechloreerde koolwaterstoffen zijn
elektronendonoren (onder andere lactaat)
noodzakelijk.
- Vermindering door strippen is naar
verwachting kleiner dan 1%.

Bioreactoren/grondwater
Door DHV wordt in samenwerking met
de LUW een onderzoek uitgevoerd naar
de toepassing van bioreactoren bij de
zuivering van grondwater. Het onderzoek
bestaat uit drie fasen. In de eerste fase,
een haalbaarheidsstudie [4],zijn onder
andere verschillende reactorconcepten in
beschouwing genomen waaruit blijkt dat
er perspectieven zijn voor de expended-,
Huid-, upllow- en downflow-bedreactor.
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De derde fase is de praktijktoepassing
(korte termijn: reactor voor aromaten,
lange termijn: reactor voor vluchtige
chloorkoolwaterstoffen).
Biologische reiniging van grondwater
met bioreactoren
IWACO voert samen met De Ruiter
Milieutechnologie eveneens onderzoek uit
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naar de biologische reiniging van
grondwater met bioreactoren [3].
Uit een inventarisatie van DBW/RIZA is
een aantal knelpunten naar voren
gekomen, te weten:
- Opstartproblemen.
- Beperkte praktijkervaring.
- Onvoldoende C-bron voor groei.
- Gevoeligheid voor fluctuaties is
onbekend.
- Verstoppingen.
- Noodzaak nabehandeling beluchtingsgas onbekend.
Door een goedgericht reactorontwerp kan
een aantal van deze knelpunten worden
opgelost. In het onderhavige onderzoek is
de aandacht vooral gericht op het reactorontwerp. Andere onderzoeksaspecten zijn
het bepalen van het toepassingsgebied
van reiniging van grondwater met bioreactoren en vergelijking van deze
techniek met fysische technieken als
strippen en behandelding met actief kool.
Op basis van een bureaustudie is als
reactorconcept gekozen voor een
oxydatiebed en een ondergedompeld
filter. Heide reactortypen zijn gedurende
vier maanden in de praktijk getest op een
schaal van 200 1.
In tabel III zijn enkele ontwerpgrondslagen en onderzoeksresultaten van de
twee reactoren vermeld. Het betreft hier
onderzoek naar de verwijdering van
stoffen uit de BTEX-groep en minerale
olie. In tabel IV zijn de resultaten van de
kostenevaluatie met betrekking tot de drie
systemen (bioreactor, strippen en actieve
kool) vermeld.

Toepassing van biodegradatie
Door TAUW wordt onderzoek uitgevoerd
aan diverse biologische systemen, zowel
van het type actief-slib als slib-op-drager.
In de voordracht is een aantal cases
toegelicht die betrekking hebben op
biologische zuivering met behulp van een
biorotor en het PUR-systeem, dit is een
bed van polyurethaan-sponsjes.
Twee cases zijn uitvoerig onderzocht.
In tabel V is een aantal resultaien van
deze proeven vermeld. Uit de resultaten
blijkt het volgende:
- Hvenals in het onderzoek van BKH is
geconstateerd, zijn PAK biologisch, ook in
de praktijk, vergaand te verwijderen. In dit
geval via het PUR-systeem.
- Ten aanzien van de BTPX-groep en
cresolen is er een verschil te constateren
tussen laboratorium en praktijk. De in de
praktijk behaalde verwijderingsrendementen zijn circa 70%, waarbij ten
aanzien van de BTEX een aanzienlijke
vervluchtiging mogelijk wordt geacht.

Een meer algemene conclusie is dat
slib-op-dragersystemen een beter
zuiveringsresultaat geven, maar dat de
opstartfase in dat geval langer is.
Internationale evaluatie van
in-situ-biorestauratieprojecten
In-situ-biorestauratie is een techniek die
sterk in ontwikkeling is en waarmee
vooral in de USA praktijkervaring is
opgedaan. Toepassingsmogelijkheden zijn
er met name voor locaties met een goede
permeabiliteit van de bodem en gemakkelijk afbreekbare verontreinigingen
als benzine en olie.
Door het RIVM wordt een evaluatie en
integratie van onderzoeksresultaten
gemaakt van een twintigtal projecten in
Nederland, West-Duitsland en de USA op
het gebied van de in-situ-biorestauratie.
Voordelen van de in-situ biorestauratie
zijn:
- Milieuvriendelijk proces, verontreinigingen worden vernietigd.
- In het algemeen goedkoop.
- Toepassing zonder afgraven; vaak
toepasbaar als andere technieken falen.
- Behandeling van zowel grond als
grondwater.
Nadelen van de in-situ biorestauratie zijn:
- Toepassing beperkt tot biologisch
afbreekbare verontreinigingen.
- Toepassing beperkt tot bodems met een
hoge permeabiliteit.
- Behandeling kan worden beperkt
door de aanwezigheid van toxische
componenten.
- Restconcentraties blijven in de grond.
- In het algemeen is een lange
behandelingsduur noodzakelijk.
- Lange-termijn effecten zijn nog
onbekend.
Voor een verdere ontwikkeling van deze
techniek is onderzoek nodig naar het
gedrag van 0 2 en H 2 0 2 in de ondergrond
en de beschikbaarheid van de ver-
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ontreimgingen voor micro-organismen.
Hij het RIVM is een uitvoerige rapportage
van de evaluatie in voorbereiding.
Plenaire discussie
Na de voordrachten wordt er onder
leiding van K. Visscher (RIVM) gediscussieerd over de volgende onderwerpen:
- knelpunten bij onderzoek en
toepassing;
- toepassingsmogelijkheden en inzetbaarheid van biologische zuiveringssystemen;
- onder/.oeksaspecten;
- voortzetting, hoe verder te gaan?
De vaststelling van het verwijderingsrendement wordt door enkele deelnemers
als een belangrijk knelpunt gezien.
De indruk bestaat dat de opgave van het
biologische afbraakpercentage niet altijd
juist is, omdat een aantal verwijderingsmechanismen ten onrechte in dit
percentage wordt betrokken. Hierbij kan
worden gedacht aan adsorptie van de
verontreiniging aan biomassa en/of
apparatuur en aan desorptie (strippen
met lucht) van de verontreiniging.
Punten die bij de vaststelling van het
verwijderingsrendement aandacht
verdienen zijn de monstername en de
analyse. Vooral de analyse kan bij
gecompliceerde verbindingen (denk
bijvoorbeeld aan PAK) moeilijkheden
opleveren. De ervaring heeft geleerd dat
het opstellen van een sluitende materiaalbalans veelal moeilijk is. Belangrijk is dat
niet alleen het influent en het effluent
worden geanalyseerd, maar dat tevens
aandacht wordt besteed aan de gasfase.
Hierin zal naast de te onderzoeken
verontreiniging(en) het gehalte aan 0 2 en
C 0 2 moeten worden bepaald. Deze laatste
waarden zijn een maat voor het zuurstofverbruik en de mate van oxydatie.
Ter afsluiting van dit aspect wordt
aanbevolen bij de opgave van het
verwijderingsrendement duidelijk te
vermelden welke analysemethode(n) is
(zijn) gebruikt en hoe het rendement is
berekend.
Andere knelpunten die zich bij de
biologische zuivering van verontreinigd
grondwater kunnen voordoen, maar waarover op dit moment nog weinig concrete
informatie beschikbaar is, zijn mogelijke
zuurstoflimitatie in biofilmen (3 mg/l 0 2
bij dunne biofilmen geeft geen transportlimitatie), aangroei van slib (toevoeging
van extra substraat), slibuitspoeling in
actief-slibsysteem in combinatie met een
lage grocisnelheid van de biomassa (pleit
voor slib-op-drager-systeem) en adaptatie
van slib aan specifiek substraat.

Ten aanzien van de toepassing en inzetbaarheid van biologische systemen voor
grondwaterreiniging is de mening dat
deze systemen zich in de praktijk nog
moeten bewijzen. Voor de afbraak van
aromaten kan de biologische reiniging op
praktijkschaal worden ingezet. Potentieel
lijken de systemen ook geschikt voor de
afbraak van fenol, Cyaniden en PAK.
Biologische zuivering van H C H is nog
problematisch. In niet alle gevallen zal
biologische zuivering als eindzuivering
kunnen worden ingezet.
Het is op dit moment nog onduidelijk
welk systeem, in casu welk reactorconcept,
de voorkeur verdient. In veel gevallen
zullen de systemen (biorotor, oxydatiebed,
droog filter en ondergedompeld filter)
elkaar qua werking niet veel ontlopen.
Als de omzettingssnelheid onafhankelijk
van het dragermateriaal is, ligt het voor de
hand om het systeem met het hoogste
specifieke oppervlak te kiezen.
In de praktijk zijn bedrijfszekerheid en
ervaring dikwijls keu/.cbepalende factoren.
De systemen zijn veelal sterk overgedimensioneerd; van een optimale
systeemkeuze is veelal geen sprake.
Verschillen in systemen zullen naar
verwachting duidelijker aan het licht
komen als de grenzen van het systeem
worden benaderd en daadwerkelijk
gebruik moet worden gemaakt van de
specifieke eigenschappen van het
zuiveringssysteem, bijvoorbeeld in geval
de belasting extra hoog wordt opgevoerd
danwei waterstromen met moeilijker
afbreekbare stoffen dan aromaten moeten
worden behandeld. Voor de afbraak van
gehalogencerde verbindingen zijn er
minder organismen aanwezig die deze
verbindingen goed kunnen omzetten.
Die specifieke organismen moeten
worden vastgehouden en daarmee worden
de grenzen van het systeem benaderd
(beperking uitspoeling).
Ten aanzien van de aanpak van het
onderzoek wordt opgemerkt dat bij veel
van het tot dusver uitgevoerde onderzoek
een pragmatische benadering is
nagestreefd. De vraag rijst of het meer
fundamenteel gerichte onderzoek niet
naar voren moet worden gehaald als het
er om gaat de grenzen van een systeem af
te tasten. Daarnaast wordt geconstateerd
dat er zich ook bij het pragmatisch
gerichte onderzoek soms problemen
voordoen die om een meer fundamentele
aanpak vragen. Geconcludeerd wordt dat
beide typen onderzoek noodzakelijk zijn,
waarbij een goed samenspel tussen de
diverse onderzoekinstanties wordt bepleit.

Toekomstig onderzoek zou zich vooral
moeten richten op de biologische reiniging
van moeilijk afbreekbare stoffen, zoals
vluchtige koolwaterstoffen, op het
afbraakproces zelf (vorming van tussenprodukten, limitaties, co-metabolische
afbraakprocessen, anaërobe afbraak en
dergelijke) en op de ontwikkeling van
geïmmobiliseerde, substraat specifieke
bacteriën. Dit onderzoek zou een
duidelijke 'spin-off naar de industrie
kunnen hebben als het gaat om deelstroomzuivering in bedrijven.
Daarnaast zou aandacht kunnen worden
besteed aan in situ-biorestauratie
(de bodem als reactor) en aan optimalisatie van biologische zuiveringssystemen
voor grondwaterreiniging.
De vraag 'hoe nu verder' had vooral
betrekking op het onderwerp kennisuitwisseling. De deelnemers waren
unaniem van mening dat de studiemiddag
een goede mogelijkheid tot kennisuitwisseling biedt. Hen dergelijke middag
zou met een frequentie van een half jaar
moeten worden herhaald. Voorgesteld
wordt om tijdens de volgende bijeenkomst
de 'fundamentele' onderzoekers aan het
woord te laten om het aandachtsgebied te
richten op het fundamentele onderzoek en
de daaraan verbonden knelpunten. Bepleit
wordt om het thema steeds vanuit een
andere invalshoek te belichten om de
studiemiddag levendig te houden.
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