Lageregechloreerdekoolwaterstoffen bijdebiologische behandeling
van afvalwater

1. Inleiding
De Dienst Binnenwateren/RIZA onderzoekt reeds sinds 1980afvalwater op het
voorkomen van milieuvreemde stoffen.
De laatste jaren heeft de aandacht zich
vooral toegespitst op de aanwezigheid van
chloorhoudende organische oplosmiddelen.
Hierbij heeft het onderzoek zichniet beperkt
tot industrieel afvalwater maarheeft zichook
uitgestrekt tot huishoudelijk afvalwater.
Het isgebleken dat de gehalten van
genoemde verbindingen in alleen maar
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huishoudelijk afvalwater zeer hoog kunnen
zijn. Er zijn zelfs dichloormethaangehalten
gemeten van ver boven de 1 mg per liter[1].
Tevens isin de periode 1983/'84 bij de
Dienst Binnenwater/RIZA praktijkonderzoek uitgevoerd, getiteld 'Onderzoek
naar de aanwezigheid van niet zuurstofbindende en milieuvreemde stoffen in
afvalwaterstromen, effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) en regenwaterafvoeren'. Eén van de bevindingen van
het onderzoek isdat de concentratie aan
lagere gechloreerde koolwaterstoffen sterk
kan fluctueren; zo zijn bijvoorbeeld voor
dichloormethaan in het influent concentraties
gevonden die varieerden van 25 tot
8.200 //.g/L Een deel van deze stoffen wordt
bij de aërobe biologische behandeling van
afvalwater verwijderd. Gezien de relatief
hoge concentraties die soms in het effluent
voorkomen (> 50 /J.g/1)isgeconstateerd dat
de verwijdering bij pieklozingen verre van
volledig zal zijn [2,3].
Chloorhoudende oplosmiddelen worden
hetzij alszodanig geproduceerd of ontstaan
als bijprodukt bij de synthese van andere
chemicaliën. Genoemde oplosmiddelen
worden op vele wijzen toegepast (verf,
ontvettingsmiddel, extractiemiddel, aerosol
spray, textiel-en drycleaning,drukinkt enz.).
Dit verklaart de aanwezigheid in veel
afvalwaterstromen.

De Dienst Binnenwateren/RIZA isde
laatste jaren veelvuldig geconfronteerd met
de vraag van waterkwaliteitsbeheerders in
hoeverre een incidentele lozing van oplosmiddelen op een rioolwaterzuiveringsinstallatieacceptabel is.Hierbijstaat ineerste
instantie degoedewerkingvandezuiveringsinstallatie centraal. Dit wasde reden om een
onderzoek naar deze problematiek uit te
voeren.
Het resultaat issamengevat in dit artikel.
2. Lagere gechloreerde koolwaterstoffen
in afvalwater
De laagmoleculaire gechloreerde koolwaterstoffen staan niet alleen in Nederland maar
ook elders in de belangstelling. In Duitsland
isonlangs geconstateerd dat een hoog
percentage (90%) van de oplosmiddelen
tijdens het transport van het geloosde water
in het rioolstelsel tussen lozingspunt van de
industrieën en de zuiveringsinstallatie verdwijnt [5].Voor dit verschijnsel worden drie
verklaringen geopperd: afvoer naarde lucht,
reversibele adsorptie aanorganisch materiaal
zoals rioolsliben lekkage naarde ondergrond
van niet opgeloste, relatief zware oplosmiddelen. Bij bemonstering van het water in
een riool werd een duidelijk concentratieprofiel over de waterhoogte geconstateerd.
Op 40 cm diepte bedroeg het gehalte aan
trichloorethyleen 8 5 0 - 16.000 /tg/I.
Op 5 cm diepte slechts 30 - 48 /j.g/1
De laagmoleculaire niet-polaire oplosmiddelen verdampen gemakkelijk. Hierdoor
vormt afvoer naar delucht (airstripping)een
aanzienlijke bijdrage aan de verwijdering op
rwzi's. Bij de mechanische zuiveringsstap
(voorbezinking) vindt relatief weinig
verwijdering van dit soort verbindingen
plaats. Afhankelijk van de verbinding
worden in de literatuur waarden van 10tot
ongeveer 4 0 % gevonden [4].In de aërobe
biologische zuivering vindt veelal een goede
verwijdering plaats, 50 tot 90% [2,3]. Het is
daarbij moeilijk te onderscheiden in welke
mate er sprake isvan aërobe afbraak of
afvoer naar de lucht. Het isniet goed bekend
bijwelke concentraties vande oplosmiddelen

de werking van de aërobe biologische
zuivering zelf (BZV/CZV-reductie,
nitrificatie) nadelig wordt beïnvloed.
De eventuele invloed zalook van het type
zuiveringsinstallatie (contacttijd water, slib
en lucht, wijze van beluchting) kunnen
afhangen. Er zijn oplosmiddelen die onder
ideale omstandigheden in laboratoriumonderzoek potentieel afbreekbaar zijn.
Een voorbeeld is 1,1,2-trichloorethaan.
Sommige verbindingen, zoals trihalogeenmethaan, worden onder aërobe omstandigheden niet, onder anaërobe omstandigheden
wel microbiologisch afgebroken. De vertaling
van dit soort laboratoriuminformatie naar
praktijkomstandigheden is bijzonder
gecompliceerd. Dit geldt mede omdat in de
praktijk mogelijk synergistische en
antagonistische effecten een rol spelen.
Ook blijkt de toxiciteit van chemicaliën,
bijvoorbeeld 1,1.2-trichloorethaan voor
micro-organismen afhankelijk tezijn van
de hoeveelheid gemakkelijk afbreekbaar
organisch materiaal die aanwezig is.
Enkele kenmerkende gehalten aan lagere
gechloreerde koolwaterstoffen uit de
literatuur en de praktijk zijn in tabel I
samengebracht.
Uit tabel Iblijkt een groot verschil in
gehalten aan dediverseoplosmiddelen inruw
afvalwater en biologisch gezuiverd effluent.
Het verwijderingspercentage bijde zuivering
is hoog. Het slib bevat lage gehalten aan
oplosmiddelen. Het volgende rekenvoorbeeld illustreert dat irreversibele of
permanente adsorptie van oplosmiddelen
aan actief slib nauwelijks een rol speelt.
Adsorptie van een willekeurige stof ter
grootte van 1/j.g/1uit het afvalwater aan slib
zal bij 200 1 afvalwater (incl. regenwater) per
persoon per dag en 40 g (gemineraliseerd)
slib per persoon per dag reeds in een
concentratie van 5 mg/kg droge stof in het
slib resulteren.
De gegevens in tabel Iduiden er dan ook op
dat de oplosmiddelen hetzij door biologische
afbraak - aëroob bij de biologische zuivering

TABEL I- Kenmerkende concentraties vanlageregechloreerde koolwaterstoffen.
In11uent
Mg/i

Stol'
dichloormethaan
trichloormethaan
tetrachloormethaan
trichlooretheen
tetrachlooretheen
1,2-dichloorethaan
1,1.1-trichloorethaan
dichloormethaan
trichloormethaan
tetrachloormethaan
trichlooretheen
tetrachlooretheen
1,2-dichloorethaan
1,1.1-trichlooretheen

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

10 - 30(1
50
0.1 0.5
0.1 1 20
80
0.1 8
0.5 0.1 20
13 - 8 .200
1 90
1
2.56
I
") _ 400
1 13

Effluent
Mg/l

Slib
mg/kg d.s.

2 - 30
< 0.1 - 4
<0,1
<0,1- 2
< 0.1 - 2
0.5 - 2
< 0 , I - 10
<5 -55
< 1 -20
<1
< 2.5
<1
< 2 - 75
<1

n.a. - 0 , 0 0 6
<0,09 - 0 , 2
0,003-0,09
< 0,004 - 35
< 0,1 - 5
n.a.
0.5 - 8

Bron
4
4
4
4
4
4
4
2.3
2.3
2,3
2,3
2,3
2.3
2.3
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TABEL II - Invloed van oplosmiddel op zuurstofverbruik vanactiefslib. <Standaarddeviatie6% ) .
Oplosmiddel
0 2 -verbruik mg/l c.q. %
Dichlooimethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1.1-Dichlooretheen
1.1.1 -Trichloorethaan
1,1.2-Trichloorethaan
Trichlooretheen
1,1,2.2-Tetrachloorethaan

Ofit ;/l

o2
2.033
1.770
1.738
2.564
2.564
1.453
1.825
1.302
1.662
1.502
2.476

10 fig/1

%
100
100
100
100

1110
100
100
100

100
100

nio

o.
1.948
1.754
1.882
2.739
2.739
1.415
1.906
1.263
1.749
1.445
2.387

96
99
108
107

107
97
104
97
105

96
96

van het water of anaëroob bij de gisting van
slib — hetzij door afvoer naar de lucht uit het
afvalwater of slibworden verwijderd.
3. Doelstellingen vanhet onderzoek
—Het verrichten van onderzoek op
laboratoriumschaal naar de invloed van tien
lagere (C1 en C 2 ) gechloreerde koolwaterstoffen op de biologische zuivering van
afvalwater. Het onderzoek omvat de invloed
van afzonderlijke stoffen en combinaties
daarvan opde biologische activiteit van actief
slib bij éénmalige dosering.
—Het verrichten vanonderzoek ineensemitechnische installatie van 150 liter met actief
slib bijcontinue procesvoering met constante
en intermitterende dosering van enkele
oplosmiddelen aan het toegevoerde
rioolwater.
—Het verrichten van onderzoek naar het
mechanisme van de verwijdering van
oplosmiddelen.
4. Laboratoriumonderzoek
4.1. Invloed van de stoffen
Het onderzoek oplaboraboriumschaal ismet
een Sapromatopstelling uitgevoerd.
Met deze opstelling wordt het zuurstofverbruik van actief slib gemeten. Voor elke
stof is de kritische concentratie vastgesteld.
Dit isde concentratie waarbij de activiteit
van het slib bij eenmalige dosering nadelig
wordt beïnvloed. In de Sapromatproef zijn
de concentraties 0-10-100-1.000-10.000100.000 fig/\ in tweevoud ingezet.
Het gehalte aan actief slib bedraagt 3 g/l.
De looptijd van elk experiment is5 dagen.
Het zuurstofverbruik wordt continu en
cumulatief geregistreerd en verwerkt.
De temperatuur bedraagt 20 °C.
De beperking van dit onderzoek ligtin de
éénmalige dosering. Het slib isdus niet
aangepast of gewend aan de te onderzoeken
stoffen. In depraktijk zaldeconcentratie aan
oplosmiddel relatief laagzijn omdat een
groot deel ervan wordt uitgeblazen. Hier
komt nog bij dat in de Sapromatopstelling
met afgesloten vaten wordt gewerkt.
In feite wordt dus de meest ongunstige
praktijksituatie beoordeeld.

100 Mg/I

o.
2.037
1.841
2.072
3.017
3.017
1.540
1.702
1.286
1.749
1.581
2.486

%
100
104
119
1 18
118
106

93
99
105
105
100

1.000 Mg/I

o2
2.042
1.800
2.060
2.876
2.876
1.440
1.808
1.343
1.465
1.507
2.740

%
100
102
119
112
112
99

99
103
88
100

111

111.1)00 Mg 1

o2
2.131
1.432
2.075
2.782
2.782
1.587
1.750
1.337
1.641
1.349
2.742

100.001) Mg/l

%
105
81
119
109
UW

109
96
103
99
90
lil

%

o2
1.663
1.334
1.793
2.810
2.810
1.358
1.622
1.385
1.498
1.274
1.824

82
75

zuurstofverbruik sprake. Het systeem blijkt
het gevoeligst voor dichlooimethaan (18%
remming), trichloormethaan (25% remming),
trichlooretheen (15% remming) en 1,1,2,2trichloorethaan (26% remming).
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110
110

93
89
106

90
85
74

In tabel II zijn de resultaten van de metingen
vermeld.
De standaarddeviatie van de Sapromatmetingen iscirca 6%. Dit iswellicht mede
een oorzaak waarom het zuurstofverbruik
soms boven 100% ligt. Uiteraard kan
biologische afbraak eveneens een rol spelen.
Het primaire doel van deze metingen met
een éénmalige dosering aan chemicaliën is
vooral het eventuele negatieve effect op het
zuurstofverbruik te signaleren.
Tot 1.000 ju.g/1 isbij geen enkel oplosmiddel
sprake van een remming van het zuurstofverbruik van actief slib. [De remming bij
1,1,2-trichloorethaan zet zich niet in
versterkte mate voort bij hogere
concentraties en wordt alseen toevallige
afwijking geïnterpreteerd].
Bij 10.000 /ttg/1trichloormethaan treedt
19% remming op. Voor trichlooretheen ligt
dit op 10%. De andere oplosmiddelen laten
nauwelijks of geen invloed op het zuurstofverbruik zien.
Zelfs op het zeer hoge niveau van
100.000 ixgl\ isde remming voor de meeste
oplosmiddelen niet meer dan 10%, of iser
zelfs van geen negatieve invloed op het

4.2. Invloed van mengsels
De invloed van mengsels van oplosmiddelen
op het actief slibproces isevenals bij de
enkelvoudige stoffen gemeten met een
Sapromat.
In tabel III zijn de resultaten van twee series
metingen aan mengsels van dichlooimethaan
en trichloormethaan indiverse verhoudingen
weergegeven.
Het blijkt dat tot 2.000 /j.g/1(mengsels) geen
invloed op de respiratie van actief slib wordt
waargenomen. Bij de tweede serie laat
10.000 (U.g/1 dichlooimethaan 2 1 %remming
zien; voor 10.000 /xg/\trichloormethaan is
dit 2 5 % remming. Het mengsel van
5.000 /u.g/1 van beide oplosmiddelen
(10.000 /xg/1totaal) geeft een verdere
reductie tot zelfs 32%. Dit verschijnsel zou
op een synergistische werking van beide
oplosmiddelen kunnen duiden.
Het isopmerkelijk dat een concentratie van
10.000 /xgdichlooimethaan per liter in het
ene geval geen remming vertoont, (zie
tabel II) en in het andere geval een remming
van 2 1 % (zie tabel III).
Deze resultaten geven aanleiding tot de
veronderstelling dat dit een kritische
concentratie isvoor biologische systemen.
In tabel IV wordt dit aspect nader bekeken.
Mengsel 1 omvat alleQ-oplosmiddelen uit
tabel II (dichlooimethaan, trichloormethaan,
tetrachloormethaan), mengsel 2omvat alle
(overige) C 2 -oplosmiddelen, in gelijke
volumedelen.
Zowel de mengsels afzonderlijk alsin
combinatie geven een zeer sterke remming

TABEL III - Zuurstofverbruik bijmengselsvandichloormethaan entrichloormethaan. (Standaarddeviatie6%)
Eerste serie
dichloormethaan
trichloormethaan

0 Mg"
0Mg/l

1.000 Mg/I
(>Mg/l

0 Mg/l
1.000 Mg/I

500 Mg/I
500 Mg/I

1.000 Mg/I
1.000 Mg/l

0 2 -verbruik (mg/I)

1.666
100

1.636
98

1.689
101

1.753
105

2.075
125

dichloormethaan
trichloormethaan

0 Mg/l
0 Mg/l

10.000Mg/l
0 Mg'l

0 Mg/l
10.000Mg/l

5.000Mg/l
5.000Mg/I

10.000 Mg 1
10.000Mg/l

0 2 -verhruik (mg/l)

1.821
100

1.435
79

1.372
75

1.235
68

1.239
68

Tweede serie

/o

TABEL IV - Zuurstofverbruik

vanmengsels van C\ -en C2--oplosmiddelen. IStandaardde\ iatieó%).

Mengsel 1
Mengsel 2

0 Mg/I
0 Mg/I

10.000Mg/l
0Mg/l

0 Mg/l
10.000Mg'l

5.000Mg/I
5.000Mg'l

10.000Mg/I
10.000Mg'l

Oj-verbruik (mg/l)

1.747
100

1.155
66

1.101
63

1.101
63

917
52

Mengsel 1 — Mengsel van gelijke volume-delen van alleoplosmiddelen met één C-atoom.
Mengsel 2 — Mengsel van gelijke volume-delen van alleoplosmiddelen met twee C-atomen.
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van het zuurstofverbruik van actief slibte
zien. Op een niveau van 10.000 /xg/1totaal
bedraagt de remming 34-37%, hetgeen veel
hoger isdan de~som van de remmingen
tengevolge van de individuele componenten.
Bij de hogere concentratie, totale
concentratie van 20.000 /tg/l, vinden we
4 8 % remming. Het versterkende effect van
de combinatie van oplosmiddelen ten
opzichte van de enkelvoudige verbindingen
lijkt hiermede aangetoond. In afvalwater van
industrieën komen vaak mengsels van
oplosmiddelen voor. Praktische verificatie
van het 'remmende vermogen' van een
dergelijk type afvalwater zou wellicht de
voorkeur verdienen boven de beoordeling
van het effect van de lozing van individuele
componenten.
5. Experimenten met 1S0-L opstellingen
5.1. Dichloonnethaan
5.1.1. Lage constante dosering met hoge
piekdosering
Gedurende 2,5 à 3 maanden isin twee
installaties een vergelijkend onderzoek met
en zonder dichloormethaan in het influent
uitgevoerd. Aan één installatie is permanent
25 /xg/1dichloormethaan gedoseerd, terwijl
éénmaal per week gedurende 24 uur
10.000 /ng/1dichloormethaan aan het
influent is toegevoegd. Bij het onderzoek
met de Sapromatopstelling werd pasop een
niveau van 100.000 /xg/1een duidelijke
remming van het zuurstofverbruik
geconstateerd. Een dergelijke hoge
concentratie zal in de praktijk weinig
voorkomen, vandaar de keuze van
10.000 /ng/1van de piekdosering.
Het blijkt uit de parameters CZV, N-Kj,
N-NH 3 , N - N 0 3 e n P H ' d a t d e dosering van
dichloormethaan volgens de gehanteerde
wijze geen negatieve invloed op de
gemiddelde zuiveringsresultaten heeft.
Aan het einde van de meetperiode isde piek
van 10.000 /xg/1in het influent volledig
doorgemeten, zowel wat betreft de genoemde
parameters alsde concentratie aan
oplosmiddel zelf. De resultaten daarvan zijn
in tabel V weergegeven.
Uit tabel Vblijkt dat de hoge piek van
10.000 /xg/1in het influent tijdelijk invloed
op de nitrificatie uitoefent. Na 24 uurligthet
N-Kj-gehalte in het effluent aanzienlijk
hoger dan in de periode daarvoor en daarna.
De hogere waarden van de pH, de N-NH 3 gehalten en de lagere waarden van N-N0 3
zijn daarmee in overeenstemming. De CZVreductie wordt niet beïnvloed. Zoals voor
veel andere stoffen geldt blijkt ook hier dat
de nitrificatie gevoeliger isdan de
CZV-reductie.
Uit het doormeten van de piek blijkt ook dat
het actief-slibsysteem de piekdosering aan
dichloormethaan en de negatieve invloed op
de nitrificatie snel verwerkt. De week-

TABEL V - hekdosering van dichloormethaan.
Datum
Tijd (h)

11.00

9.00

132
8,5
4.0
48
5.S

9.00

16.00

140
3.7
3.5
47
5.6

142
9.4
3,1
37
5,6

137
8.1
1.5
50
5,6

126
3.5
1,9
48
5.8

dosering<Jiehlooi •methaan

Installatie II
theoretisch max.
cone, in effluent* /tg/I

16.00

geen dosering dichloormethaan

Installatie I
Effluent
CZV mg/l
N-Kj mg/l
N-NH 3 mg/l
N-NO, ma/l
Pil

26-06 -'85

25-(16-'85

25

effluent
dichloormethaan
11
("g/l
reductie %
56
CZV mg/l
81
N-Kj mg/l
2.0
N-NH, mg/l
0.8
42
N-NO3 mg/l
pH
5.7

800

17
98
88
3.5
0.8
42
5.6

2.530

6.320

270
90

580
'M

76
2.7
0.5
33
6.1

1.600

92
12
10
25
7,3

27
98
59
1.8
0.7
36
6.8

Berekend op basisvan concentratie-opbouw bij
verandering van concentratie en exclusief afbraak,
adsorptie aan slib of afvoer naar lucht.

gemiddelde monsters laten weinig of geen
verschillen in de mate van nitrificatie zien.
In tabel Vzijn ook gegevens met betrekking
tot de concentratie van dichloormethaan
opgenomen. De concentraties aan dichloormethaan die in de aëratieruimte of in het
effluent optreden hangen af van de duur en
grootte van de piek (toevoer), het volume
van het zuiveringssysteem (buffercapaciteit,
verblijftijdspreiding) en het mechanisme c.q.
mate van verwijdering van dichloormethaan
(afbraak, adsorptie, afvoer naar de lucht).
Bij deze proefopzet zou de theoretisch
maximale concentratie na24 uur63% vande
piekhoogte in het toegevoerde water
bedragen ofwel 6.320 /xg/1. In dat
gezuiverde water wordt 580 /xg/1gemeten.
Op dit concentratieniveau blijkt de
nitrificatie sterk terug te lopen.
De verwijdering van dichloormethaan blijkt
tussen 50 en 90% te liggen.
5.1.2. Opklimmende dosering
Gedurende zeven weken ismet hoge
constante doseringen van 100, 500 en
1.000 /xg/1gewerkt. Hogere waarden zijn
niet onderzocht omdat zij te ver van de
praktijksituatie staan. [Het kenmerk van de
praktijk isjuist de grote fluctuatie in
concentratie van de lagere gechloreerde
koolwaterstoffen].
Eerst isgedurende drie weken met 100/xg/1
dichloormethaan in het influent gewerkt.
Er bleek in dit geval geen verschil te zijn in
zuiveringsresultaat tussen de blancoinstallatie en de installatie met oplosmiddel.

Daarna isde concentratie van dichloormethaan naar 500 /xg/1opgevoerd.
Het zuiveringsrendement werd evenmin op
dit concentratie-niveau nadelig beïnvloed.
Tenslotte istwee weken op een niveau van
1.000 /xg/1 gewerkt. Er iseen indicatie dat
het zuiveringsrendement op dat niveau in de
tweede week gaat teruglopen. Geconcludeerd
mag worden dat ook langdurige emissie
(gedurende weken) van dichloonnethaan tot
een concentratie niveau van 500 /xg/1 en
wellicht nog hoger geen nadelige invloed op
het beschouwde zuiveringssysteem heeft.
5.2. Trichloormethaan
5.2.1. Lage constante dosering met hoge
piekdosering
Dit onderzoek isanaloog aan dat met
dichloormethaan uitgevoerd. Uit het
Sapromatonderzoek bleek dat trichloormethaan bij 10.000 /xg/1een duidelijke
remming van het zuurstofverbruik veroorzaakt, maar uit het onderzoek aan de
zuiveringsinstallaties bleek dat er geen
verschillen bestaan inde zuiveringsresultaten
tussen die van de referentie-installatie en de
installatie met trichloormethaan. Dezelfde
conclusie kon uit de resultaten van de
piekmeting worden getrokken.
De gehalten aan trichloormethaan zijn erg
laag. Vóór de piekdosering wordt in het
effluent 0,9 /xg/1 aangetroffen; bij de
piekdosering bedraagt de hoogste
concentratie 106 /xg/1 ofwel circa 2% van
theoretisch maximaal mogelijke concentratie.
Trichloormethaan wordt evenals dichloormethaan goed 'uitgeblazen' of 'gestript'.
Bij de Sapromatopstelling kan dit verschijnsel
niet optreden. Hieruit zou het verschil tussen
het resultaat van het Sapromatexperiment en
het semi-technische onderzoek kunnen
worden verklaard.
6. Praktijktestverwijdering oplosmiddelen
Aan de literatuur en het onderzoek van
DBW/RIZA kan worden ontleend dat lagere
gechloreerde koolwaterstoffen zeer goed uit
het afvalwater worden verwijderd. Het uitblazen of strippen zou daarbijeen belangrijke
rol spelen. In dit project zijn enkele
experimenten naar het mechanisme van
verwijdering van oplosmiddelen uitgevoerd.
Om het strippen, de adsorptie aan organische
stof en de biosorptie/biodegradatie uit elkaar
te rafelen zijn vergelijkende experimenten
met leidingwater, dood 'actief slib'en actief
slib uitgevoerd. Hiertoe werd de 150 1
installatie gebruikt, waarbij 700 I lucht per
uur werd toegevoerd. Een hoeveelheid
oplosmiddel (eerst opgelost inwater) werd
aan 150 Ireactorvloeistof gedoseerd.
Na 10 minuten roeren en 5 minuten
beluchten werd het eerste monster genomen.
Het actief slibwerd met formaline inactief
gemaakt. In afb. 1 zijn de meetresultaten met
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trichloormethaan

leidingwater

Afb. I - Concentratie van trichhormethaan bij beluchten
in 1501 installatie.

trichloormethaan weergegeven.
De desorptie verloopt het beste bij leidingwater (uitsluitend uitblazen). Bij dood
'actief sliben bij actief slib isdirect na
opmenging van het oplosmiddel met de
reactorinhoud sprake van adsorptie aan het
slib. Tijdens het beluchten vindt tragere
desorptie plaats dan bij leidingwater alleen.
Er ismogelijk sprake van reversibele
adsorptie, zoals ook in lit. 5 isvermeld.
Actief slib laat snellere afname in
concentratie zien dan dood 'actief slib.
Waarschijnlijk speelt biodegradatie hierbij
een rol.
Uit afb. 1blijkt duidelijk dat inallegevallen
sprake isvan een sterke afname van de
concentratie van trichloormethaan. Aëratie
van het actief-slibmengsel vormt een
belangrijke ofwel overheersende rol bijde
verwijdering van trichloormethaan. Analoge
bevindingen zijn met dichloormethaan
opgedaan [6].
7. Samenvatting en conclusies
Onderzoek isuitgevoerd naar de invloed van
lagere gechloreerde koolwaterstoffen op het
zuiveringsproces, alsmede naar de
verwijdering van deze stoffen bijde
biologische behandeling van afvalwater.
In het onderzoek iseerst de invloed van tien
lagere gechloreerde koolwaterstoffen
(dichloormethaan, trichlooretheen, tetrachloorethaan, 1,1-dichloorethaan,
1,2-dichloorethaan, 1,1-dichlooretheen,
1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan,
trichlooretheen en 1,1,2,2-tetrachloorethaan) afzonderlijk en incombinatie op de
activiteit van actief slib nagegaan. Hiertoe is
het zuurstofverbruik na vijf dagen in een
sapromatopstellingalsmaat voorde activiteit
senomen.

Een eenmalige dosering van de genoemde
oplosmiddelen toteenconcentratieniveau van
1.000 /Ltg/1 heeft geen nadelige invloed op de
activiteit van actief slib.Bij 10.000 /Lig/llaten
alleen trichloormethaan (19%) en trichlooretheen (10%)een afname in het zuurstofverbruik zien. Mengsels van dichloormethaan en trichloormethaan enerzijds en
mengsels van alle oplosmiddelen met een of
met twee koolstofatomen anderzijds geven
afzonderlijk en in combinatie 30-35%
remming op een concentraticniveau van
10.000 /xg/1(totaal). Er is waarschijnlijk
sprake van een versterkend effect van een
combinatie van oplosmiddelen ten opzichte
van de enkelvoudige stoffen.
Bij continue experimenten met ruw afvalwater in een semi-technische installatie van
150 liter zijn dichloormethaan en trichloormethaan nader onderzocht. Bij een lage concentratie van dichloormethaan (25 /xg• l"1)
in het toegevoerde afvalwater (debiet 1501/
dag) en een hoge piekbelasting van
10.000 /xg/1 gedurende 24 uur (éénmaal per
wweek) blijken de weekgemiddelde
zuiveringsresultaten niet nadelig te worden
beïnvloed. De piek heeft wel een tijdelijke
invloed opde nitrificatie. Langdurige emissie
gedurende (weken) van dichloormethaan op
een constant maar hoger concentratieniveau
heeft tot 500 /xg/1enwellicht noghoger, geen
nadelige invloed op de zuiveringsresultaten.
De verwijdering van dichloormethaan ligt
tussen 50 en meer dan 90%.
Analoge experimenten met trichloormethaan
laten geen invloed van de piek op de
nitrificatie zien. De verwijdering van dit
oplosmiddel bedraagt meer dan 95%.
Bij vergelijkend onderzoek naar het
uitblazen (stripping) van trichloormethaan
uit leidingwater, dood 'actief' slibsuspensie
en actief slibsuspensie blijkt dat een deel van
het oplosmiddel aan het organisch materiaal
adsorbeert. Tijdens het uitblazen vindt
waarschijnlijk naleveringvanoplosmiddel uit
het organisch materiaal naar de waterfase
plaats. Afvoer van lagere gechloreerde
koolwaterstoffen naar de lucht speelt een
belangrijke rol bij de verwijdering van deze
categorie stoffen bij de biologische
behandeling van afvalwater.
8. Naschrift
Nu blijkt dat lagere gechloreerde koolwaterstoffen voornamelijk naar de lucht
worden afgevoerd kan de vraag worden
gesteld of dit nevenverschijnsel bij de
behandeling van afvalwater problemen voor
de luchtkwaliteit oproept. In het gemengde
afvalwater, bestaande uit huishoudelijk en
industrieel afvalwater, en regenwater, zijn de
concentraties aan oplosmiddelen erglaagen
ligt de normale behandeling van afvalwater
voor de hand. Indien echter industrieel

afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinrichting terbehandelingwordt aangeboden
lijkt een andere (voor-)behandelingsmethode
zoals luchtstrippen in combinatie met een
biofilter op milieuhygiënische gronden
noodzakelijk.
Hierbij zijn de kwantiteit van de oplosmiddelen (concentratie xhoeveelheid) en de
aard van de oplosmiddelen (fotochemische
afbraak in de lucht e.d.) van belang.
In vervolgonderzoek zal hieraan aandacht
worden geschonken.
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return flow from the wet-oxidation process on the
operation of the waste water treatment plant.
The Vertical Reaction Vessel Systemconsistsofaseriesof
long concentric tubes placed in the earth using
conventional oil field technology. Vertical construction
produces a high hydrostatic head at the bottom of the
system. The high pressure prevents boilingat temperatures
of 250 °Cof higher required for wet-oxidation.
By utilizing hydrostatic pressure, the only pumping
required is that to overcome frictional losses. Sludge is
introduced alongwith airor oxygen into the multiphase
fluid downcomer,where itisheated byhotoxidized sludge
rising in the outermost concentric space within the vessel.
At the center of the reaction vessel isa tubular heat
exchange system which can either extract excess heat or
provide heat for startup of the proces.
At temperatures above 260 °Ctotal chemical oxygen
demand reduction of about 80% and total volatile solids
reductions of over 90% were consistently achieved.
Returning the supernatant liquid from the proces to the
waste water treatment system did not significantly affect
that system.

