De invloed van sulfiet op anaerobe behandeling van afvalwater

1. Inleiding

pulp. Als gevolg van deze processen komt
sulfiet in het afvalwater terecht. De
concentraties, waarin sulfiet wordt geloosd,
hangen sterk af van het produktieproces.
M.b.t. de gevoeligheid van biologisch slib
voor sulfiet zijn relatief weinig gegevens
bekend. Tabel I geeft een overzicht van
beschikbare literatuurgegevens.
De directe aanleiding tot het onderzoek
was het voorkomen van sulfiet in het
afvalwater van een maiszetmeelfabriek en
het optreden van storingen in het anaerobe
zuiveringsproces. Het was gewenst meer
informatie te verkrijgen omtrent de invloed
van sulfiet op de anaerobe gisting.

In de laatste jaren heeft de directe
anaerobe behandeling van afvalwater zich
ontwikkeld tot een reëel alternatief voor
aerobe behandelingswijzen. Dit is vooral te
danken aan de ontwikkeling van het
UASB-proces [1]. In de afgelopen jaren
zijn op diverse plaatsen praktijkinstallaties
volgens dit principe gebouwd, zowel in
binnen- als in buitenland. De ervaringen
daarmee beperken zich nog in hoofdzaak
tot twee bedrijfstakken, ni. de suikerindustrie en de aardappelverwerkende inreactievat
roerder
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3. Experimenteel
3.1. Opzet
De uitgevoerde experimenten hadden een
oriënterend karakter.
Onderzocht is de anaerobe afbraak van
vluchtige vetzuren en glucose bij verschillende sulfietconcentraties. De afbraak van
vluchtige vetzuren geeft informatie over
de methaanvorming, terwijl glucose een
complexer substraat is en daardoor meer
informatie over praktijksituaties verschaft.
Als enting is slib gebruikt, dat op maiszetmeelafvalwater is gekweekt. Dit slib had
in het verleden blootgestaan aan maximaal
60 mg SO.j/1en 200 mg S0 4 /1.
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Afb. I - Schematische
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Sulfiet komt onder meer voor in afvalwaters van de volgende industrieën:
- houtverwerkende industrie;
- zetmeelindustrie;

dustrie [1-4]. Zeer recentelijk wordt het
proces ook toegepast voor behandeling van
afvalwater uit de maiszetmeelindustrie [5].
Wel zijn er op semi-technische schaal
studies verricht met een groot aantal
andere typen afvalwater, die veelbelovende
resultaten hebben gegeven (vleesverwerkende industrie, groenteverwerkende industrie, zuivelindustrie e.a.). In het algemeen zal een uitgebreid onderzoek moeten
plaatsvinden, alvorens wordt overgegaan
tot de bouw van een praktijkinstallatie.
Eén van de aspecten daarbij is het onderzoek naar in het afvalwater voorkomende
toxische stoffen. Het is te verwachten, dat
in eerdergenoemde en andere bedrijfstakken in de komende jaren praktijkinstallaties zullen worden gebouwd. De stijgende
energieprijzen, de relatief lage kosten van
anaerobe zuivering en de kosten van afvalwaterlozing zullen hiertoe in sterke mate
bijdragen.

- wijn- en alcoholfabricage.
De afvalwaterstromen van deze industrietakken hebben doorgaans een hoge
concentratie aan biologisch afbreekbare
stoffen, zodat toepassing van anaerobe
zuivering aantrekkelijk is. In de voedingsmiddelenindustrie is het gebruik van sulfiet
in hoofdzaak tweeledig, nl. in onteiwittingsprocessen of als ontsmettingsmiddel.
In de houtverwerkende industrie vindt het
zijn toepassing in de behandeling van
Afb. 2 - Het verloop
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3.2. Uitvoering
De experimenten zijn uitgevoerd bij een
temperatuur van 30 °C. Er zijn reactoren
gebruikt met een inhoud van 2,5 liter en
5 liter (afb. 1). De werkwijze is als volgt.
Nadat de reactor is gevuld met entslib, is
10ml nutriëntenoplossing (50 g N / l en

in de voedingen
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ling geschiedde volgens NEN 3235 en vond
na afloop van de experimenten plaats.
Vluchtige vetzuren zijn gaschromatografisch bepaald op een glazen kolom (lengte
1 m, diam. inw. 4 mm), gepakt met 20 %
Tween 80 op 80-100 mesh chromosorb
W-AW. Als dragergas werd stikstof verzadigd met mierezuur gebruikt (60 ml/min.).
De kolomtemperatuur bedroeg 115 °C en
die van de detector en het injectieblok
170 °C.
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Afb. 3 - De gasproduktie in voeding8, 10 en 12(50 mgSO»/l).
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X/è. 4 - De gasproduktie in voeding14, 16 en 18(100,200 en 400 mg S02/l).
10 g P/l) en 2 ml sporenelementen oplossing toegevoegd [9]. Vervolgens is de
reactor met zuurstofloos water aangevuld.
Als laatste is 15 ml geneutraliseerde vetzuuroplossing (100 g/l azijnzuur + 100 g/l
propionzuur + 100 g/l boterzuur) of 30 ml
glucose-oplossing (30 g/l) toegevoegd.
Hierna wordt de pH gecontroleerd en zonodig op 6,7-7,0 gebracht met natriumbicarbonaat. De reactor wordt aangesloten
op een fles van mariotte en de inhoud
wordt intermitterend geroerd met een frequentie van 5 sec. per 5 minuten. Maximaal een half uur na de start wordt sulfiet
als Na2SOs toegevoegd.
Om de zoutconcentratie niet te hoog op te

laten lopen, zijn de vetzuren na de 3e
voeding ongeneutraliseerd toegevoegd.
3.3. Analyses
Het geproduceerde gas wordt door een
kolom met natronkalk geleid, terwijl de
fles van mariotte met 1% natronloog is
gevuld, zodat de gemeten gasproduktie
volledig uit methaan bestaat. Bij de start
en tijdens het verloop van de experimenten
worden monsters genomen t.b.v. analyse
van vluchtige vetzuren. Eén- of tweemaal
per dag wordt de gasproduktie gemeten.
Sulfiet is bepaald volgens de methode
zoals vermeld is in lit. 10. Drogestof bepa-

Het onderzoek is verdeeld in een aantal
experimenten, welke afzonderlijk zullen
worden besproken aan de hand van de
bijbehorende afbeeldingen.
Het eerste experiment bestond uit een
reeks van 21 voedingen met een vetzuurmengsel in een reactor van 2,5 liter
inhoud.
Een overzicht van deze voedingen en de
gemeten parameters geeft afb. 2. Op de
horizontale as staan de voedingen aangegeven met vermelding van de gedoseerde
sulfietconcentratie. Op de verticale as is de
maximale slibactiviteit (K max ) uitgezet. De
K m a x is de maximale gasproduktie, berekend over een periode van ca. 16 uur en
wordt uitgedrukt in gram CZV per gram
organische drogestof per dag (g CZV/g
VSS. dag). De balk onder in afb. 2 geeft
aan hoelang de 'lag-phase', of aanloopfase
van elke voeding is. De lag-phase is gedefinieerd als de tijd, waarin de eerste 10 %
van de totale gemeten gasproduktie wordt
gerealiseerd.
M.b.t. de resultaten kan het volgende
worden opgemerkt. De slibactiviteit neemt
gedurende de voedingen 1-3 toe. Bij een
concentratie van 80 mg SOo/1 (voeding 4)
treedt duidelijke remming op. Zodra alleen
vetzuren worden toegediend (voeding 5-7)
neemt de slibactiviteit weer enigszins toe.
De slibactiviteit wordt bij 50 mg SOo/1 in
enige mate geremd (voeding 8), terwijl de
lag-phase vrij groot is (19 uur). Bij de
voedingen 10 en 12, eveneens 50 mg SOo/1,
neemt de activiteit toe, maar misschien
minder dan bij afwezigheid van sulfiet het
geval zou zijn. De lag-phase in de
voedingen 8, 10 en 12 wordt korter: resp.
19, 14 en 11 uur. In de 14e voeding
(100 mg SOo/1) vindt remming plaats,
evenals in de 16e voeding (200 mg SOo/1)
en de 18e voeding (400 mg S0 2 /1).
De slibactiviteit herstelt zich na 100 mg
SOo/1 tamelijk goed, zodra weer alleen
vetzuren wordt gevoed. Hetzelfde gebeurt
na 200 en 400 mg SOo/1, maar dan blijft
de slibactiviteit onder het oude niveau. In
de laatste drie voedingen treedt enig herstel van de slibactiviteit op.
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onderste afb. bij 200 mg SOo/1. De aanwezigheid van sulfiet resulteert in hogere
azijnzuurconcentraties, terwijl zowel azijnzuur als propionzuur langer in oplossing
aanwezig zijn.
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Afb. 5 - De invloed van sulfiet op de vergisting
van glucose.

Het verloop van de gasproduktie in de
voedingen met 50 mg SO2/I wordt in
afb. 3 gegeven. De snelheid van gasproduktie neemt toe in de volgorde 8e-10e12e voeding, terwijl de lengte van de lagphase in deze volgorde afneemt. Het slib
lijkt zich aan te passen aan de gegeven
sulfietconcentratie. Afb. 4 geeft het verloop
van de gasproduktie bij 100, 200 en
400 mg SOa/l. Naarmate de sulfietconcentratie hoger is, is de slibactiviteit lager.
De lag-phase wordt langer, naarmate de
concentratie hoger wordt. Zo is bij 400 mg
SOo/1pas na 26 uur 10 % van de totale
gasproduktie gerealiseerd.
Een aanvullende reeks experimenten is uitgevoerd met glucose als voedingsbron in
reactoren van 5 liter. Het doel was het
verband te vinden tussen een stootsgewijs
toegediende hoeveelheid sulfiet en de afname van de gasproduktie in vergelijking
met een controle-experiment. Daartoe zijn
een aantal reactoren gebruikt, waarbij de
werkwijze was zoals boven beschreven. De
voeding van de reactoren bestond driemaal
uit glucose zonder toevoeging van sulfiet,
vervolgens uit een glucose dosering met
sulfiet.
De relatieve gasproduktie als functie van
de sulfietconcentratie wordt weergegeven
in afb. 5. Bij 175 mg SOo/1wordt de gasproduktie met 50 % geremd. In één van
de proeven is, nadat éénmaal 160 mg SO2/I
was toegevoegd, vervolgens tweemaal met
glucose gevoed en daarna met glucose +
250 mg SOo/1. De afname van de gasproduktiesnelheid is in dit geval minder
dan verwacht zou worden wanneer het slib
voor de eerste maal aan deze concentratie
zou worden blootgesteld. Het slib lijkt
zich enigszins te adapteren aan sulfiet.
Afb. 6 tenslotte laat het concentratieverloop
zien van vluchtige vetzuren, die als intermediairen worden gevormd bij de omzetting van glucose. De bovenste afb. geeft
het verloop zonder sulfiettoevoeging; de

Uit de beschreven experimenten komen
een aantal voor de praktijk relevante gegevens naar voren. Al bij 50 mg SOo/1 heeft
sulfiet een remmende werking op de
methaangisting. Het effect van sulfiet is
tweeledig. Allereerst neemt de snelheid van
gasproduktie af en verder wordt de lagphase langer. De waargenomen verschijnselen kunnen gedeeltelijk worden verklaard
door de ontwikkeling van sulfaatreducerende bacteriën, die in staat zijn het sulfiet
om te zeten tot HoS (afb. 7). Zolang
sulfiet aanwezig is, heeft dit een remmende
werking op de methaangisting, maar zodra
omzetting tot HoS is geschied, komt de
methaangasproduktie op gang. De aanwas
van sulfaatreducerende bacteriën vormt
een verklaring voor de adaptatie van het
slib (afb. 3). Het lijkt alsof het slib minder
gevoelig wordt voor sulfiet. Overigens is
uit controles tijdens de experimenten gebleken, dat geen waarneembare verhoging
van de sulfietconcentratie optreedt.
Afb. 2 laat zien, dat ook bij relatief lage
concentratie (50 mg SOa/l) de lag-phase
aanzienlijk kan zijn en dat gedurende deze
tijd dan ook geen gasproduktie optreedt.
Afb. 6 - Het concentratieverloop van vluchtige
vetzuren bij de vergisting van glucose.
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Afb. 7 - Sulfaatreductie.

De consequenties voor een praktijksituatie
kunnen groot zijn. Door afname van de
methaangistingsactiviteit en voortgaande
vetzuurvorming dreigt het gevaar van verzuring van het systeem (afb. 6). Met name
in systemen met een korte hydraulische
verblijftijd kan het effect van sulfiet aanzienlijk zijn.
Naarmate de sulfietconcentratie hoger is,
is de gasproduktiesnelheid, nâ de lagphase, lager (afb. 4). Dit verschijnsel, gecombineerd met het feit, dat na hoge
sulfietconcentraties (200 en 400 mg SOo/1)
geen volledig herstel van de gasproduktie
optreedt (afb. 2) doet vermoeden dat hoge
concentraties irreversibele beschadiging van
de methaangisting veroorzaken.
6. Conclusies
•— De activiteit van de methaangisting
neemt af t.g.v. sulfiet en de duur van de
lag-phase in een batchgewijs gevoed
systeem wordt langer.
— Bij 50 mg SO2/I wordt de lag-phase
korter indien het slib meerdere malen aan
sulfiet is blootgesteld. De slibactiviteit
neemt enigszins toe.
— De aangroei van sulfaatreducerende
bacteriën vormt een verklaring voor de
waargenomen adaptatie van het slib aan
sulfiet.
— De lag-phase is langer naarmate de
sulfietconcentratie hoger is. De slibactiviteit neemt af in de volgorde 100, 200 en
400 mg SOo/1.
— Na eenmalige hoge sulfietconcentraties
(200 en 400 mg SO2/I) lijkt de methaangisting zich niet direct tot het oude niveau
te herstellen.
— Bij 175 mg SOo/1is de activiteit van
de methaangisting van glucose tot de helft
gereduceerd.
— Bij de gisting van glucose in aanwezigheid van 200 mgSOo/1wordt verhoging van
de azijnzuurconcentratie waargenomen.
— Het schoksgewijs toevoegen van sulfiet
aan een continu methaangistingsproces zal
reeds bij sulfietconcentraties van enkele
tientallen mg SOo/1 ernstige verstoringen
teweeg kunnen brengen.
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onderzoek beginnen vauit een uitgebreider
basismodel en een opslitsing naar bijv.
zand, veen, klei, calcium-gebonden P,
aluminium-gebonden P enz.Dit is echter
een afweging die niet tebaseren isopde
nogal triviale notie dat alles altijd ingewikkelder is.De noodzakelijke mate van
detail wordt uiteindelijk bepaald door de
beleidsvragen en een confrontatie tussen
de daaruit voortvloeiende vraagstellingen
enerzijds en de empirische kracht vande
bestaande theorie anderzijds. Zo'n confrontatie zou kunnen uitwijzen dateenopsplitsing vanhet fosfaatmodel nodig is,
bijv. tot eenvorm zoals door Van Beek
en Van Puffelen aangegeven. Een synthese
tussen bodemchemisch laboratoriumwerk
en eenvoortgaande analyse van veldgegevens lijkt eenzinvolle strategie voor zulk
nader onderzoek.
De kritiek vanVan Beek enVan Puffelen
m.b.t. de aanveen toegeschreven invloed
op de orthofosfaatgehalten lijkt moeilijk
houdbaar. Dehypothese in het artikel is
in overeenstemming metde bevindingen
van Van Dijk [1979] en Van Oosterhout
et al. (in voorber.), diebetrekking hebben
op duinveen. De gegevens van Steenvoorden Oosterom [1973] hebben betrekking op
laagveen in polders. Door Steenvoorden
en Oosterom [1979] worden deze aangevuld met gegevens over mobiel fosfaat bij
hoogveengronden. Hieruit blijkt dathet
oppervlakkig grondwater in natuurlijke
hoogveengronden de laagste orthofosfaatgehalten vertoont ( < 0,01mgP/l),metde
zandgronden (0,02mgP/1) en het laagveen
(0,04 mgP/1) daaropvolgend. Eenzelfde
beeld komt naar voren bij de cultuurgronden, waar zandgrond en oude hoogveen-ontginningsgrond het laagste totaal-Pgehalte in het drainwater hebben (0,02à
0,04 mgP/l), terwijl het laagveen 0,11mg
P/l oplevert. Veen kan blijkbaar zowel een
hoger als lager grondwater-fosfaatgehalte
beziten danzand; dein het artikel geformuleerde hypothese is derhalve niet in
tegenspraak met de meest recente literatuur. De in raai 2 gemeten orthofosfaatwaarden van rond de 0,02mgP/l liggen
ook in absolute zin binnen de bovengenoemde range.
De kritiek op de veen-hypothese heeft in
feite ook geen betrekking op de hypothese
zelf. Die luidt dat in duinveen de binding
relatief snel verloopt en een grote capaciteit bezit (bindingscurve A, in het artikel).
Hieruit volgt dat zich inveen fosfaatfronten zullen vormen met een lage concentratie aan de benedenstroomse zijde en
een hogere concentratie bovenstrooms, in
principe gelijk aan de input-concentratie.
Het isvoor Van Beek en Van Puffelen,
gezien de instituten waarbij zij werkzaam
zijn, eenvoudig om op de betreffende

plaats in raai 2 enkele monsters te nemen
en te meten of zich daar zoals voorspeld,
veen bevindt en eenfosfaatfront. Datzou
de basis kunnen zijn voor een werkelijk
inhoudelijke kritiek op het artikel.
Met betrekking tot de bindingssnelheid het
volgende. Het commentaar geeft enige
chemische achtergrond vanwat inhet
artikel (par.5) reeds aan de orde isgeweest: 'bij fosfaatbinding wordt meestal
gevonden dat een deel vande capaciteit in
enige uren of dagen wordt opgevuld,
waarna een tweede, trager proces de capaciteit geheel volmaakt'. Dat de langzame
component eenbelangrijke factor kan zijn
in duinzand is niet alleen te deduceren uit
het inhet artikel gegeven materiaal, maar
is ook in recent laboratorium-onderzoek
van de Vakgroep Milieubiologie (RUL)
aangetoond, zoals blijkt uit afb. 1, een deel
van de resultaten vanVan Oosterhout et
al. (in voorber.). Uit deze afb. is duidelijk
dat de daling van het orthofosfaat-gehalte
ook in de tweede maand van de proef nog
doorzet.
Uit het commentaar blijkt dat ernog
steeds geen duidelijkheid is over het verschil tussen de abolute en (t.o.v. de verblijftijd) relatieve bindingssnelheid. De
eerste is causaal verbonden met de chemische processen, de tweede met de inputoutput-karakteristieken. Eenzelfde chemisch
proces kanbij een korte verblijftijd de
i-o-curve vaneen relatief langzame binding
opleveren en bij een lange verblijftijd van
een relatief snelle.
Tenslotte het 'niet toetsen en verifiëren'
van de voorspellingen aan 'beschikbare informatie'. In het artikel ishet gegeven
materiaal vooral gebruikt voor de theorieopbouw en wordt afdoende duidelijk hoe
toetsing kanplaatsvinden. Bovenstaand is
een toetsingsmogelijkheid aangegeven. Als
er informatie beschikbaar isdie degevormde theorie tegenspreekt zou het zinvol zijn geweest alsdituithet commentaar
zou zijn gebleken.
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Rijncursus
De vijfdaagse multi-discipünaire Rijncursus:
'De Rijn, waterbron voor Nederland', van
de Stichting Postakademiale Vorming Gezondheidstechniek', welke op 12,13, 14,
19 en 20januari a.s.te Delft gehouden
zal worden, heeft een kleine wijziging
ondergaan. In de plaats van de voordracht
over het belang van de industrie bij Rijnwater zal een voordracht over 'modelmatige
benadering vande Rijnvervuiling' worden
opgenomen. Deze voordracht wordt gegeven
door ir.J.A.van Pagee, medewerker van
het Waterloopkundig Laboratorium te
Delft.
De inschrijvingstermijn sluit 22 december

