De ontwikkeling van een testmethode om de invloed van
stoffengebruik in de huishouding op de biologische werking
van septic tanks,vast te stellen

Voorwoord
Inders in dit nummer [Kampf, Heide] is
een inventarisatie beschreven van de
invloed in het stoffengebruik in de
huishouding op individuele zuiveringssystemen. Deze inventarisatie gaf aan dat
van een aantal stoffen de invloed op een
individuele zuivering onder anaërobe
omstandigheden in septic tanks, weinig
bekend is. Verwacht werd dat enkele
stoffen de biologische werking van de
septic tank zouden remmen. Dit werd in
praktijkonderzoek bevestigd. Een minder
goed functionerende septic tank zal een
negatieve invloed hebben op de werking
van een aërobe nabehandeling, oï op het
milieu bij het lozingspunt.
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Het Directoraat-Generaal Milieubeheer
van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) gaf daarom in het kader van het
lopende praktijkonderzoek 'Individuele
behandeling van afvalwater' [2] aan TNO
opdracht om een toetsprocedure te
ontwikkelen voor de beoordeling van
Produkten op hun invloed op de werking
van septic tanks. Deze publikatie is een
samenvatting van een 'I'NO-rapport [3],
dat te zijner tijd door de Staatsuitgeverij
in de Milieureeks van VROM wordt
uitgegeven.
Inleiding
Het doel van dit onderzoek was de
ontwikkeling van een eenvoudige
testprocedurc, gebaseerd op bestaande
testmethoden, die kan dienen als basis
voor een NEN-nonn en NEN-praktijkrichtlijn, waarmee:
- het slib van een septic tank op zijn
activiteit kan worden onderzocht;
- het afvalwater in zijn totaliteit op zijn
biologische afbreekbaarheid onder
condities, vergelijkbaar met die in een
septic tank, kan worden beoordeeld;
- de invloed van Produkten en stoffen,
die in het huishouden worden gebruikt, op
de biologische werking van een septic
tank kan worden vastgesteld.
Daarnaast zou de testprocedurc worden

getoetst op goed en slecht werkende
septic tanks uit het praktijkonderzoek van
VCitteveen + Bos [2].De resultaten hiervan zouden worden geïnterpreteerd aan
de hand van een enquête van stoffengebruik in de betrokken huishouding.
De literatuur vermeldt een groot aantal
anaërobe toetsen en methoden voor het
meten van de gasproduktie. Dit toont aan
dat de ideale eenvoudige testmethode
(nog) niet bestaat [3j. In eerste instantie is
in dit onderzoek gebruik gemaakt van een
methode zoals voorgesteld in de concept
NNI-norm voor anaërobe remming en
afbreekbaarheid [5].Hij TNO worden
toxiciteitsproeven met methaanvormend
anaëroob slib uitgevoerd volgens een
procedure, die mede is gebaseerd op
Owen et al. [6], Hierbij wordt het monster
in 100 ml serumflesjes gebracht. De gasproduktie wordt gemeten door op gezette
tijden de serumflesjes aan te prikken met
een gasdichte glazen injectiespuit.
Het opdrukken van de zuiger wordt als
maat voor de gasproduktie gebruikt.
De methode is zeer geschikt gebleken
voor toxiciteitstoetsen, waarbij vergelijkende metingen binnen een proefserie
worden uitgevoerd en de blanco gasproduktiesnelheid vrij hoog is. Bij het
begin van dit onderzoek bleek al snel dat
de bestaande methode niet goed bruikbaar was. De biologische activiteit van het
slib uit septic tanks was veel lager dan van
gewoonlijk bij toxiciteitstoetsen gebruikt
anaëroob slib uit gistingstanks van
rioolwaterzuiveringsinrichtingen.
Afstemming van de methode op de
biologische werking van septic tanks
Vooronderzoek
Voor het ontwikkelen van een testmethode gebaseerd op de biologische
werking van een septic tank is het
uiteraard noodzakelijk enig begrip te
hebben van de werking van een septic
tank. In alb. 1wordt de werking
schematisch weergegeven.

De werking berust op drie processen:
sedimentatie van bezinkbaar materiaal (1),
afscheiding van olie en vet (2), en
gedeeltelijk anaërobe afbraak (3).
Wat betreft de biologische werking was er
de vraag: is een septic tank alleen een
bezinker met veel ruimte voor slibopslag
of ook een anaërobe bioreactor?
In een eerste proef werd aangetoond dat
de gistingsactiviteit in de waterfase zeer
gering is. De toevoeging van voeding
(glucose, organische zuren en afvalwater)
aan slib veroorzaakte geen versnelling,
maar vaak juist eerder een remming van
de gasproduktie. Het leek er sterk op dat
het slib in een septic tank helemaal niet
aangepast is aan (omzettingen van) opgeloste stoffen uit de waterfase. Pas na
verloop van tijd leidde de voeding lol
extra gasproduktie.
Slib uit de septic tank was biologisch
actief, er werd methaan geproduceerd.
De gloeirest van het slib nam tijdens de
toets toe, de hoeveelheid organische stof
nam af. Daarnaast waren er verschillen in
activiteit. Het slib uit de goed werkende
septic tank Weesp-G was duidelijk
actiever dan het slib uit de slechter
werkende septic tank Weesp-K
(respectievelijk Weesp-'s-Gravclandse
weg en Weesp-Keverdijk). Er waren ook
duidelijke verschillen tussen de slibben uit
de verschillende compartimenten van de
septic tanks. Dat de slechtere werking van
de septic tank Weesp-K werd veroorzaakt
door de samenstelling van het afvalwater
werd aangetoond met 'kruisbestuivingen'.
De activiteit van het slib van de goed
werkende septic tank Weesp-G werd
geremd door afvalwater van Weesp-K,
maar niet door eigen afvalwater. Het
bleek, dat vooral in de slecht werkende
septic tank Weesp-K de CZV van het
bovenstaande water hoog was.
Het vermoeden bestond dat in een slecht
werkende septic tank wel eens geen verminderde omzetting van opgeloste stoffen
zou kunnen plaatsvinden, die omzetting is
bij een goed werkende immers al gering.

Afb. 1-Schets vaneen septic tank.
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De slechtere effluenikwaliteit zou kunnen
zijn veroorzaakt door eenverstoringvan
de gisting vanhetslib indeseptic tank.
Dit wordt alaangegeven door Vander
Heken e.a.[4].Deinvloed vanstoffen op
de zuurvormende stap isveel minder
groot danopde daaropvolgende
methaanvormende stap. Hij enkele septic
tanks inhetpraktijkonderzoek [2]is
nagegaan wathetgehalte aanvluchtige
vetzuren inheteffluent is.Hetbleekdat
bij 'slecht' werkende septic tankseen
duidelijk hoger gehalte aanvluchtige
vetzuren inheteffluent aanwezig wasdan
bij 'goed' werkende.
Bij bcdrijfscontrole vaneenseptic tankis
de verhouding vluchtige vetzuren/CZVeffluent eenindicatie voor de 'biologische
werking' vandeseptic tank. Deze wordt
mogelijk verstoord door een ongunstig
stoffengebruik inde huishouding of een
ongunstig lozingspatroon opde septic
tank [2]. (Inderichtlijnen voorhet
uitvoeren vantoxiciteitstoetsen metseptic
tanks isopgenomen dathet hierbij
gebruikte slib afkomstig isvaneen septic
tank waarbij gedurende langere tijd het
aandeel vanvluchtige vetzuren in het
effluent minder dan 10% isvanhet totale
CZV). Hetvoorgaande leidde naar een,
mogelijk nog watspeculatief, model voor
de werking vaneenseptic tank:
- I let isduidelijk dateenseptic tank geen
'anaërobe bioreactor' is,maar bijeenjuiste
dimensionering eerder eengrote bezinker
met veel ruimte voor slibopslag. De invloed vanbijzondere stoffen op de
werking van deseptic tank isdoor de slibopslag toch belangrijk, ditwordt in tabelI
nog toegelicht. Hij eenbeschouwing over

de invloed vanstoffen opdewerkingvan
een septic tank moet in eerste instantie
worden aangenomen datde bezinking niet
wordt beïnvloed. Wanneer alleen de
methaanvorming wordt geremd komen er
verzuringsprodukten, diebijde omzetting
van hetslib ontstaan, inhet effluent
terecht. DeCZV-reductie vermindert
hierdoor, dewerking vande tank verslechtert (adHintabel I). Doordat de
vluchtige vetzuren methet effluent
worden afgevoerd heeft de zuurvorming
nauwlijks invloed opdepH-waardevan
het slib. Hij degangbare vergistingvan
afvalwaterslib bij 33°C"opeenrioolwaterzuiveringsinrichting daarentegen leidteen
storing indemethaanvorming alsneltot
een verstoring vande bedrijfsvoering.
- Wanneer zowel demethaanvorming als
de verzuring worden geremd, is de
effluentkwaliteit gelijk aandievan een
goed werkende septic tank, omdatopgelost en niet bezinkbaar materiaal tochal
slecht worden omgezet ineenseptic tank.
Aangezien nuinhetgeheel geen
organische stof wordt omgezet blijft er
meer slib achter (adCintabel I). Uit de
toename vandegloeirest vanhetslib
tijdens hetverblijf indeseptic tank(van
25-30% tot35à40%) bijeengoede
werking, kaneenreductie vande hoeveelheid slib van20-25% worden berekend.
Bij eenverstoring volgens adcin tabelI
neemt dehoeveelheid slib inde septic
tank tottwee maal zosnel toe. De tank
moet daneerder geleegd worden.
Het voorgaande leert onder meer dat de
testmethode vooral gericht moei zijnop
de mogelijke verstoring vande vergisting

van slib indeseptic tank door bijzondere
stoffen en niet opverstoring van de
omzetting van opgeloste stoffen. Er hoeft
bij detestmethode dusgeen 'voeding' te
worden toegevoegd.
De testmethode
Voor hetopstellen van de richtlijnen
waren onder meer devolgende punten
van belang:
- monsterneming van slib uitseptic tanks
en monsterbehandeling;
- hetmeten vangeringe gasprodukties;
- keuze van proefomstandigheden
(proefduur, temperatuur);
- dedefinitie vandebiologische activiteit
van slib uitseptic tanks.
Monsterneming en monsterbehandeling
Monsterneming vanslib uitseptic tanksis
niet eenvoudig, onder andere omdat
blootstelling vanhetanaërobe slibaan
lucht moet worden voorkomen. Hetbleek
praktisch omhetslib meteengrote
slangepomp meteenlaag debiet voorzichtig vandebodem opte pompen.Het
slib werd opgevangen in monstervaatjes,
die voor entijdens demonsternemingmet
kooldioxide-gas ( C 0 2 iszwaarderdan
lucht) werden gespoeld. Ook werd, voor
eventuele verdunning vande monsters,
slibwater uithetdesbetreffende compartiment bemonsterd. Ditwater werd ter
plaatse gefiltreerd. Tijdens de verdere
monsterbehandeling werd zuurstofinbreng
zoveel mogelijk voorkomen door te
werken onder eenCOi-deken. Te doseren
vloeistoffen werden zuurstofloos gemaakt
door zedoor teblazen meteen mengsel
van stikstof en kooldioxide (Owen, [6]70
volume-% N2 en 30 volume-% COTÏ-

TABEL 1 - I'eronderstelde invloedvan deverstoring van degisting
m eengoedgedimensioneerde septie tank.
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Afb. 2Pnneipeschets van een gasmeetapparaat voorgeringegasproduktie bijanaërobe toetsen.
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Meten van geringegasprodukties
De gasmeting metdeinjectiespuit voldeed
niet, degasproduktie was veel geringer
dan bijdetoxiciteitstoetsen. Gezien de
eenvoud bleef de voorkeur voor nietcontinue opvang bestaan. Metingmet
een natte gasmeter ofeen elektronische
integrerende gasdebietmeting waren niet
mogelijk vanwege de geringe gasproduktie. Hetoplossen vanmethaan en
koolzuur in (aangezuurd) water bleek
onder deproefomstandigheden een
belangrijke rolte spelen. Opvangen boven
paraffine, zoals voorgesteld inNHN 3235
10.1 [7],bleek onhandig voor grotere
series (zie ook[3]).
In afb. 2isdeprincipeschets opgenomen
van demeetmethode voor geringe gasproduktie. Deinjectienaald is verbonden
met eenballonnetje ineen afgesloten
vaatje, geheel gevuld metwater. Door de
gasdruk in hel monsterflesje zet na
aanprikken vanhetseptum deballonuit.
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De hoeveelheid verdrongen water in de
meetburet komt overeen met de geproduceerde hoeveelheid gas. Vóór de
aflezing wordt het niveau in de meetburet
gelijk gesteld met het niveau van het
ballonnetje in het gasmeetapparaat
(beginstand). Daardoor is er geen of
nauwelijks tegendruk bij de meting.
Beschrijving van Jetestmethode
Voor een beschrijving van de uitvoering
van de toets wordt verwezen naar de
richtlijnen [3]. De toets is gebaseerd op
Owen [6].Er zijn aanpassingen aangebracht vanwege de lage temperatuur in
septic tanks en de toch al geringe activiteit
van septic-tank-slib:
- Slib uit het eerste compartiment van een
goed werkende septic tank (zie ook [3]);
- Vergisting in 100 ml serumflesjes,
minimaal 1en maximaal 2 g organische
stof per flesje (10-20 g/l);
- Meting gasproduktie met de hierboven
beschreven nieuwe meetmethode.
- Als een bepaling van de gassensamenstelling gewenst is, worden vrijwel geheel
gevulde 500 of 1000 ml (serum)flessen
met waterslot gebruikt. Wanneer nodig
kan het gas worden opgevangen in een
gaszak;
- Er wordt geen extra voeding toegevoegd;
- Temperatuur van de test 25 °C;
- Uitvoering van de toets in drievoud;
- De activiteit van het slib is de
gemiddelde gasproduktiesnelheid
(mg/g organische stof x dag) gedurende
de eerste 20 à 30 dagen.
Hij het beoordelen van de testmethode is
het belangrijk te beseffen dat het onderzoek verkennend van aard was. Er werd
daarnaast gestreefd naar een eenvoudige,
bruikbare methode. Het is daarom nuttig
om er op te wijzen dat de omschrijving
van de activiteit van het slib en ook van de
testtemperatuur enigszins arbitrair zijn.
Er is van uitgegaan dat de waargenomen
activiteit van het slib, uitgedrukt in
gasproduktiesnelheid gedurende de eerste
20 à 30 dagen, bij een temperatuur van
25°C een goede maat geeft van de
biologische activiteit van het slib dat in
een septic tank is afgezet. Als uit een later
onderzoek mocht blijken, dat de proefomstandigheden moeten worden aangepast, heeft dit weinig of geen invloed op
de opzet van het voorschrift.
Een eerste toepassing van de
testmethode
Om de bruikbaarheid van het voorschrift
na te gaan is in een beperkt programma
de invloed van enkele produkten of
stoffen, die in de huishouding worden

IAHHL II - Geschatgebruik enresulterendeconcentraties vanteststoffen ineen septictank enJoseringen van de
getoetsteStoffen.

Produkt of slot'
machine afwasmiddel

Verwachte
Gemiddelde concentratie
Dosering teststoffen
Max.
concentratie praktijkonderzoek [2] (mg/1)
(mg/l)
verbruik
(mg/l) op
Weesp-K Weesp-G
Weesp-K Weesp-G
(g/d) [1] basis van [1]
45

non-ionogeen detergent NNP-12 5-10
anion-actief detergent Marion A 5-10
WC-blokje

100-2500
10-500
10-100

0,8

2-10

(95*) niet gebruikt

100-3.200 100-320
1.000-3.200 1.000-3.200
-25
1.000-3.200 1.000-3.200**
-45
100**
3.200
niet gebruikt
1-3,2
10-32

-35
-65
5

*In een periode van 6 maanden voorafgaand aan de toest is geen machine afwasmiddel gebruikt. Zie tekst.
**Vrij hoge concentraties, de anaërobe toxiciteit van deze stof werd laag geacht.

gebruikt, op slib uit de septic tank
Weesp-K en Weesp-G onderzocht:
- een machine afwasmiddel
- een non-ionogeen detergent:
nonylfenolpolyglycolether: NNP-12
- een anion-actieve detergent:
dodecylbenzeensulfonaat: Marlon A
- een WO-blokje.
Het machine afwasmiddel werd gekozen,
omdat uit het praktijkonderzoek [2] bleek,
dat juist septic tanks bij huishoudingen
waar een afwasmachine werd gebruikt
slechter werkt. In de literatuurstudie [1]
werd aangegeven dat paradichloorbenzeen in WC-blokjes en non-ionogene
detergenten nadere aandacht verdienen
vanwege mogelijke invloed op de biologische werking van septic tanks. Van de
gekozen stoffen werd een schatting van
het gebruik gegeven. In tabel II zijn
relevante gegevens bijeengebracht. Hierin
worden gegeven: het (maximale) verbruik
van de stoffen en de daaruit berekende
mogelijke concentratie in het influent of,
als de stof niet wordt omgezet, in de septic
tank. Het concentratiegebied is vrij ruim.
Er is rekening gehouden met de invloed
van pieklozingen, waarbij tijdelijk een
hogere concentratie optreedt. Dit gebeurt
bijvoorbeeld bij het leegpompen van een
(af)wasmachine.
De stoffen werden opgelost in afvalwater
uit het eerste compartiment van de septic
tank. De pH van de voorraadoplossingen
werd voor de toets op de pH van de
blanco, pH = 6,3, gebracht. Dit is
belangrijk, de pH van de voorraadoplossing van het machine afwasmiddel
bedroeg eerst 12,7. Het machine afwasmiddel, het produkt is als zodanig
gebruikt. Er is geen rekening gehouden
met omzettingen van bijvoorbeeld de
chloorcomponenten in een afwasmachine.
Het is waarschijnlijk reëel om ook de
toxiciteit vast te stellen van verbruikt
water dat uit een afwasmachine komt.

hadden. Het WO-blokje had een
remmende invloed op de gasproduktie.
Al bij een dosering van 1mg/l werd de
gasproduktie met circa 45% geremd. Een
verhoging van de dosering tot 32 mg/l
had geen sterkere remming tot gevolg.
Het machine afwasmiddel had ook een
remmend effect, zij het pas bij een hogere
dosering. Een dosering van 100 mg/l had
geen invloed, maar vanaf 320 mg/l werd
de invloed groter.
De invloed van de detergenten was
verschillend. Terwijl de anion-actieve
detergent Marlon A een remmende
werking had, was de invloed van het
non-ionogene detergent NNP-12 juist
stimulerend.
In afb. 4 is de invloed van de onderzochte
stoffen op het slib in het verwachte
concentratiegebied, zoals aangegeven in
tabel II, weergeggeven. Het blijkt dat een
verstoring van de biologische werking van
septic tanks door stoffen uit de huishouding zeker niet denkbeeldig is.
De bepaling van de toxiciteit bij TNO is
vastgelegd in [6]:De no-observed-effectconcentration (NOEO), waarbij de gasproduktie minder dan 10% verschilde van
de blanco, was voor het machine afwasmiddel 100 mg/l. De EO50-waarde, waarbij 50% remming van de gasproduktie
waarneembaar is, bedroeg van het
machine afwasmiddel 890 ml/l met een
Afb. 3 -Invloedvan deteststoffen op de relatieve
gasproduktie (tenopzichte van blanco in % Wecsp-G).
Gas oroduk tie (%>
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Uit afb. 3 blijkt dat diverse teststoffen een
stimulerend of een remmend effect
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95% betrouwbaarheidsinterval van
630-1270 mg/l. Opgemerkt wordt nog dat
voor een toxiciteitstoets het aantal
verschillende concentraties vrij gering was
in dit verkennende onderzoek. Een dosering lager dan de NOEC en een hogere
dosering zouden hebben bijgedragen aan
de nauwkeurigheid van het resultaat.
Evaluatie
Om het mogelijke effect van stoffen, die in
de huishouding worden gebruikt, op de
biologische werking van septic tanks te
kunnen vaststellen is een testmethode
ontwikkeld. De methode is gebaseerd op
bestaande toxiciteitstoetsen met anaërobe
slibben. De ontwikkeling hiervan wordt in
het rapport beschreven, er wordt onder
andere aandacht geschonken aan problemen bij monsterneming, werken onder
anaërobe omstandigheden en het meten
van de gassamenstelling.
De gasproduktie was erg laag.
De bestaande meetmethoden voor
gasproduktie bij anaërobe toetsen
voldeden in dit geval niet. Er is daarom en
nieuwe meetmethode ontwikkeld, waarmee het mogelijk is een gasproduktie van
minder dan 1ml/dag betrouwbaar te
meten. De testmethode is in een
voorschrift vastgelegd.
De biologische activiteit van slib uit een
'slecht' werkende septic tank was geringer
dan van een 'goed' werkende. Afvalwater
van een slecht werkende septic tank verstoorde de biologische activiteit van slib
uit een goed werkende. Uit een enquête
bleek dat het gebruik van bepaalde zepen
en schoonmaakmiddelen - gedacht werd
vooral aan machine afwasmiddelen hieraan ten grondslag kon liggen. Het
onderzoek werd afgesloten met een
verkennend onderzoek naar de invloed
van vier produkten of stoffen op de biologische activiteit van septic-tankslib.
De non-ionogene detergent (nonylfenolpolyglycolether - NNP-12) had een
stimulerend effect. De gasproduktie nam
toe. De anion-actieve detergent (dodecylbenzeensulfonaat - Marlon A), een
machine afwasmiddel en een WC-blokje
hadden een remmende werking. De
negatieve werking trad op bij gangbare
concentraties van deze stoffen in septic
tanks, verwacht mag worden dat de waargenomen verstoring van de biologische
werking van septic tanks hier niet aan
toegeschreven kan worden.
Dit onderzoek heeft ondanks het feit dat
het gericht was op het ontwikkelen van
een testmethode, inzicht in de
(biologische) werking van septic tanks
opgeleverd. Het lijkt er op dat een juist
gedimensioneerde septic tank eigenlijk
alleen een grote bezinker is met veel

non-ionogeen detergent
NNP-12

%-gasproduktie

-^^^^

WC-blokje

anion-actief
detergent

blanco

^ ^ L machine
^ ^ L afwasmiddel

MarlonA
(verwachte) concentratie
teststof
mg.l

10

Afb. 4 - Invloed van diverse testmeslstoffen op de relatieve gasproduktie, aangegeven in het mogelijke
concentratiegebied van de stofni een septic tank (Weesp-G).

ruimte voor slib. De hydraulische verblijftijd is lan , door flocculatie en door
adsorptieve processen kan het bezinkingsrendement groter zijn dan van voorbezinktanks van rioolwaterzuivcringsinrichtingen. Anaërobe omzettingen
vinden nauwelijks in de waterfase maar
voornamelijk in de sliblaag plaats. Door
de lange verblijftijd van het slib (0,5 tot
meer dan 2 jaar) vergist het slib ondanks
de geringe activiteit. Deze biologische
activiteit kan door stoffen uit de huishouding gestoord worden. In eerste
instantie wordt de methaanvormende stap
in de gisting verstoord. Er worden dan wel
vluchtige vetzuren gevormd, maar deze
worden niet in methaangas omgezet. Dit
verhoogt het CZV van het effluent, de
vluchtige vetzuren worden namelijk
afgevoerd met het effluent van de septic
tank. Door de geringe activiteit geeft de
verzuring geen duidelijke pi I-verlaging.
Als de biologische activiteit geheel geremd
wordt - dus ook de verzurende fase - zal
de effluentkwaliteit juist weer minder
slecht zijn. Het gehalte aan vluchtige
vetzuren in het effluent is dan lager.
Doordat de biologische activiteit in het
slib geringer is, zal het zich in dit geval
sneller in de septic tank ophopen. Dit slib
is minder of in het geheel niet
gestabiliseerd.
Aanbevolen wordt een scala van stoffen,
produkten of specifieke (afvalwaterstromen uit de huishouding te testen op
de toxiciteit bij anaërobe biologische
processen bij lage temperatuur. Te denken
valt aan detergenten, machine afwasmiddelen, vervangingsmiddelen van
fosfaten (bijvoorbeeld NTA), 'agressieve'
zepen (bijvoorbeeld garagezeep) en
chloorcomponentcn uit bleekmiddelen.
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