Toepassingvangeünmobiliseerdemicro-organismeninde afvalwaterzuivering

Voordracht uit de 17evakantiecursusinbehandelingvan afvalwater'Wat de industriedoet', gehouden op 13en 14mei 1982 aan deTH Delft.

1. Inleiding
Bij de zuivering van afvalwater met behulp
van micro-organismen ishet gewenst om
over een reactorsysteem te beschikken
waarin een hoge zuiveringscapaciteit kan
worden bereikt.
Een dergelijke hoge zuiveringscapaciteit is
namelijk een essentiële voorwaarde voor een
stabiele procesvoering bij korte zuiveringstijden.
Het zal daarbij duidelijk zijn dat een hoge
zuiveringscapaciteit alleen kan worden bereikt door middel van een hoge concentratie
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micro-organismen indereactor.Minder voor
de hand liggend ishet feit dat men voor wat
betreft de actieve micro-organismen de
nadruk moet leggen op die microben die de
snelheidsbepalende stap inde zuivering
uitvoeren.
In de nu volgende analyse zal worden
aangegeven welke factoren van invloed
bleken te zijn op de maximale zuiveringscapaciteit in conventionele reactoren met
slibvlokken en slibrecirculatie welke worden
gevoed met Gist-Brocades afvalwater.
Na deze analyse zalworden aangegeven dat
een fluidbed-reactor waarin de micro-orgaAfb. la - Flow-sheet vaneenactief vlokkig-slib-inslallatie.
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Afb. lb - Relatie tussenslibindex (SVI) ende maximaal
haalbare droge-stof-concentratie Cxindereactorals
functie van de hydraulische belasting Vsvande bezinker
voor aerobe zuivering vanhet Gist-Brocades afvalwater.
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nismen in een biolaag om een gefluidiseerde
drager groeien, een zeer geschikte oplossing
vormt voor de beperkingen van vlokkig-slibreactoren. Vervolgens zal kort worden
ingegaan op een onverwacht aspect betreffende de hechting van micro-organismen aan
dragers.
De potentiële voordelen van fluidbed
reactoren zullen daarna worden geïllustreerd
aan een tweetal voorbeelden.
2. Factoren die de zuiveringscapaciteit
beperken vanvlokkig-slib-reactoren
Uit het onderzoek dat binnen Gist-Brocades
isverricht naar de maximale zuiveringscapaciteit van vlokkig-slib-reactoren iseen
drietal factoren (al of niet bekend of voor de
hand liggend) belangrijk gebleken.
1. Slibbezinkingseigenschappen
In de vlokkig-slib-reactoren groeien de
micro-organismen invlokvorm,waardoorvia
een bezinker deslibconcentratie inde reactor
kan worden opgevoerd (afb. la).Het slibkan
worden gekarakteriseerd door de slibindex
(SVI). Deze slibindex bepaalt, samen met de
hydraulische belasting Vsvan de bezinker de
maximaal bereikbare slibconcentratie Cxin
de reactor. Voor een aerobe afvalwaterzuiveringsreactor gevoed met afvalwater van
Gist-Brocades isde relatie gevonden zoals
weergegeven inafb. lb.Uitdezerelatie blijkt
dat Cx hoog kan worden alsde slibindex SVI
maar laag genoeg wordt.
Ongelukkigerwijs ligt SVI meestal rond de
100ml/g d.s. waardoor Cx nooit veel hoger
komt dan 5-10 g/l (afb. lb).
Bij het optreden van bulkingsludge isSVI t>
100en zakt Cx nog verder.
2. Invloed inert sediment
Veel afvalwaters bevatten een zekere
hoeveelheid organisch sediment wat moeizaam hydrolyseert. Dit sediment wordt in de
vlok ingebouwd of hoopt zich via bezinking
in de reactor op, waardoor de droge-stoffractie van actieve micro-organismen in de
reactor veel kleiner isdan 1.
Voor het simpele geval dat dit inerte
materiaal niet hydrolyseert kunnen we de
fractie actief materiaal in de droge stof
uitrekenen alsfunctie van de yield Yvan
actieve micro-organismen op het opgeloste
substraat en van het gehalte aan inert
sediment (uitgedrukt alsde ratio tussen
concentratie inert materiaal, Ci n e r t , en
concentratie opgeloste substraat C^OD)- Het
resultaat vandezeberekening isweergegeven
in afb. 2a. Voor bijv. een aerobe zuivering,Y
= 0.5,zienwedatdefractie actieve biomassa
al fors lager isdan 1,zelfs bij bescheiden
hoeveelheden sediment. Voor een anaerobe
zuivering of voor nitrificatie, Y = 0.07, zien
wedat het overgrote deelvandedrogestofin
de reactor uit inert materiaal zou bestaan.
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Afb. 2a - Fractievanactievemicro-organismen indedroge
stof alsfunctie vande concentratie inertsediment inhet
afvalwater en alsfunctie vandeyieldparameter Y vande
actieve micro-organismen.
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Afb. 2b - Invloed vandefractie actieve micro-organismen
in de droge stof op de slibindex.

Uit deze rekenvoorbeelden blijkt duidelijk
dat sediment de concentratie actieve microorganismen sterk verlaagt. Dit isook de
reden dat afscheiding van sediment voor de
zuiveringalgemeen gebruikelijk isinvlokkigslib-systemen. Uit het onderzoek bij
Gist-Brocades manifesteerde zichechter nog
een tweede groot nadeel van sediment in het
afvalwater. Het bleek dat de slibindex sterk
verslechterde naarmate er meer sediment in
hetafvalwater werdtoegelaten.De resultaten
zijn weergegeven in afb. 2b.De reden voor
dit effect isnog duister.
Deze slechtere slibindex betekent dat de
bereikbare concentratie droge stof in de
reactor ook sterk zakt (afb. lb).
Uiteindelijk lijkt sediment dus een dubbele
negatieve invloed tehebben opde bereikbare
concentratie actieve micro-organismen, nl.
minder droge stof t.g.v. een slechtere
slibindex en een lagere fractie actieve
biomassa in de droge stof.
3. De snelheidsbepalende micro-organismen
In het voorgaande isde nadruk gelegd op de
factoren die de concentratie actieve microorganismen in de vlokkig-slib-reactoren
bepalen. Daarbij iserimplicietvan uitgegaan
dat alle actieve biomassa bijdraagt tot
zuivering. Indien de zuivering geschiedt via
een groot aantal parallel-reacties met
ongeveer dezelfde snelheiddanisditook een
correcte aanname. Een voorbeeld is aerobe
C-oxydatie.
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Echter van een tweetal zuiveringsprocessen
isbekend dat dezuiveringgeschiedtviaseriereacties door aparte micro-flora's. Anaerobe
zuivering geschiedt via een snelle verzuring
(waarin nauwelijks COD wordt verwijderd)
en een langzame daarop volgende vetzuurvergassing naarCH 4 (waarin alleCOD wordt
verwijderd). Nitrificatie van C/N verbindingen geschiedt viasnelle ammonificatie
waarin alleen Cwordt geoxydcerd en de
daarop volgende langzame nitrificatie van
NH 3 .
In dergelijke situaties kan de concentratie
micro-organismen diede snelheidsbepalende
zuiveringsstap uitvoeren sterk worden
opgevoerd door over te gaan op getrapte
processen. De eerste reactor bevat dan alleen
micro-organismen die snel devetzuren of de
NH 3 uit het afvalwater vormen enwaarin dus
geen zuivering plaatsvindt. In deze reactor
wordt eveneens eventueel sediment
afgevangen enmet hetsurplusslib afgevoerd.
Het ongezuiverde water, met vetzuren of
NH 3 , gaat dan zonder sediment naar de
tweede reactor waarin het slibdan een zeer
hoge fractie methaanbacteriën ofnitrificerende bacteriën bevat.
Als illustratie van het bovenstaande is[zie
ook lit. 1]gevonden dat anaerobe zuivering
van het Gist-Brocades fabrieksafvalwater in
een 1-trapsreactor een sliboplevert met een
activiteit van 0.8 gCOD/g o.s. dagen dat het
slibinde2e reactor van een 2-trapssysteem
een activiteit heeft van 2gCOD/g o.s. dag.
Resumerend blijkt uit het voorgaande dat
vooral de slibbezinking en de aanwezigheid
van inert sediment de beperkende factoren
zijn die de concentratie actieve biomassa en
dus deconversiecapaciteit inde vlokkig-slibreactoren sterk beperken. De verdere ontwikkeling van afvalwaterreactoren zal dan
ook een oplossing moeten bieden voor deze
twee beperkingen. Dit betekent dat de slibbezinking drastisch moet worden verbeterd
en dat de invloed van sediment moet worden
geëlimineerd.
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Aft). 3 - Globale vergelijking tussen een vlokkig-slib-reactor eneen fluidbed-reactor.

filterreactors en Rotating Disc Contactors
[lit. 2,3]. Het kenmerkende van deze
reactortypen iseen relatief gering drageroppervlak per eenheid reactor-volume van
circa 100-200 m 2 /m 3 .
Door dit geringe oppervlak isereen hoge
voedingflux per oppervlakte-eenheid in deze
reactoren, hetgeen leidt tot dikke biolagen.
Typische diktes zijn 0.5-3 mm. Bij deze
dikteszijn diffusielimiteringen onvermijdelijk
waardoor de hoeveelheid actieve biomassa
slechts een fractie isvan de totaal aanwezige
biomassa [lit.3].
Afb. 4 - Resultaten aëroob fluidbed-experiment.
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3. Hechting vanmicro-organismen aan
gefluïdiseerde dragersineen fluidbed-reactor
alsoplossing voordeproblemen vande
vlokkig-slib-reactoren
Al sinds tientallen jaren isbekenddat
micro-organismen zichop drageroppervlakken kunnen hechten. Daarnaast isrecent
gebleken dat micro-organismen zich ook in
de vorm van pellets aan elkaar kunnen
hechten [lit. 7]waardoor slibontstaat met
zeer goede bezinkingseigenschappen. Deze
pellets worden gebruikt in de UASBreactoren [lit. 7],echterdevoorwaarden voor
devormingvan deze pelletsworden niet goed
doorgrond.
In deafvalwaterzuiveringstechnologie wordt
allang gebruik gemaakt van de hechting van
micro-organismen aan oppervlakken in bijv.

totaal

Oo o

drager

o O
afvalwater
lucht
-40°c, PH=7-8,300 I reactor,H=6m.
-CODin=800mg/l
-CODeff-70%
- T = 1 8 minuten
- r e a c t o r belasting=60 kg COD/m-3dag
- l u c h t s n e l h e i d 10 c m / s e c
- c o n c e n t r a t i e g e h e c h t b i o m a s s a 15 g o . s . / l
- d r a g e n z a n d 0 . 1 - 0 . 3 mm

Het uiteindelijke resultaat isdan ook dat de
conversiecapaciteiten van dit soort reactoren
niet veel beter zijn dan van conventionele
vlokkig-slib-reactoren. Daartegenover staat
echter hetvoordeel dat uitspoelen vanslibuit
de reactoren met drager-oppervlakken
nauwelijks mogelijk is.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het specifieke drageroppervlak per
eenheid reactorvolume sterk moet worden
vergroot teneinde tot dunnere biolagente
geraken die niet diffusie-gelimiteerd zijn.
Dit grote drageroppervlak kan worden
bereikt door suspenderen van kleine vaste
deeltjes met een dichtheid ï> 1 g/m 3 in de
reactor. Voorbeelden van dergelijke
reactoren zijn het SSS-proces [lit.4]ende
fluidbed-reactor [lit.5].
In het SSS-procesworden zeer kleine deeltjes
(<S 0.2mm) gesuspendeerd indevlok
[lit.4].Dit leidt toteengroot oppervlak maar
de bezinksnelheid van het conglomeraat
vlok/drager isvan de orde-grootte vande
normale vlok en dus nog te laag. Toepassing
vanzeer grotedeeltjes (> 3mm)leidtwel tot
grote bezinksnelheden vergeleken metde
vlok maar het specifieke oppervlak iste laag,
waardoor de biolagen weer te dik worden.
De optimale combinatie van een groot
drageroppervlak enhogebezinksnelheid lijkt
te worden bereikt in de fluidbed-reactoren
[lit. 5] waarin dragersworden gebruikt van
ca. 0.2-2 mm diameter. Indergelijke
systemen worden drageroppervlakken
bereikt van 1.000-5.000m 2 /m 3en de
biomassaconcentratie kan oplopen tot ca.
40 kg o.s./m 3 bij doorstroomsnelheden van
de vloeistof van 10-50 m/hr. Bij deze
vloeistofsnelheden hoopt hetinerte sediment
uit het afvalwater zich niet in de reactor op,
maar wordt erdoorheen gespoeld. Uit het
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capaciteiten kunnen worden gehaald in
fluidbed-reactoren.

voor deze dwingende voorwaarde wordt
gezocht in de enzymatische hydrolyse van de
hechtingspolymeren, en dus vernietiging van
de biolaag, door niet-hechtende microorganismen welke zich bijeen verblijftijd T >
1
in de reactor kunnen handhaven of
p»
ontwikkelen. Bij T <

>..r. * * \ ;
Afb. 5 - SEM-opname vanhel oppervlak vandeaerobe
biolaag-op-drager.

bovenstaande zeer beknopte overzicht volgt
dat fluidbed-reactoren het meest geschikt
lijken om de geschetste beperkingen van de
conventionele vlokkig-slib-systemen op te
heffen.
In afb. 3 zijn beide systemen nogeens bij
elkaar gezet en in tabel Iwordt een aantal
kenmerken vergeleken. Kort samengevat
lijkt in de fluidbed-reactor een hoge
concentratie zeer goed bezinkende actieve
biomassa mogelijk bij hoge hydraulische
belasting en inert sediment hoopt zich niet in
de reactor op maar spoelt door.

a. Aëroob fluidbed
In een kolom van 6m hoog en 0,25 m doorsnede wordt zand gestort. Daarna wordt
afvalwater doorgeleid meteenverblijftijd van
18minuten en de reactorwordtzeer intensief
belucht voor de 0 2 -voorziening.
De resultaten zijn weergegeven inafb. 4.We
zien dat er een hoge conversie-capaciteit
wordt bereikt. Uit microscopische waarnemingen blijkt dat de biolaag circa 50/u.m
dik en zeer compact is.Uit een analyse blijkt
dat het organische-stof-gehalte inde biolaag
ca. 100-150 kg/m 3 bedraagt. De begroeide
zandkorrels bezinken zeer snel met een
snelheid van ca. 50m/hr. Afb. 5geeft een
indruk van het oppervlak van de biolaag
(SEM-opname). Indien nu de verblijftijd in
de reactor wordt verlengdvan 18minuten tot
10uur, bij gelijke COD-belasting van de
reactor, dan wordt de aan zand gehechte

-kan de biolaag

zich ongestoord ontwikkelen omdat de
niet-hechtende hydrolyserende microorganismen uit de reactor worden gespoeld.
Deze noodzakelijke voorwaarde aan de
vloeistofverblijftijd om te komen tot een
goede biolaagvorming op dragers heeft
geleid tot een octrooi-aanvrage.
5. Enkele voorbeelden van
fluidbed-reactoren
In deze sectie zal door middel van een korte
beschrijving van een tweetal fluidbedexperimenten worden geïllustreerd welke

Afb. 6 - Ontwikkeling vandebiogasproduktie ineenmethaangistings-fluidbed-reactor (3001volume)gevoed met verzuurd
water.
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TABEL I - Kenmerkende verschillen tussen een vlokkigslib-reactor en een fluidbed-reactor.
Conventionele reactor
met vlokkig slib

Fluidbed-reactor
met biofilm

1 slibbezinking onvoldoende snel (± Im/hr)

1 slibbezinking erg snel
(± 50 m/hr)

2 aanwezigheid van
sediment funest

2 sediment spoelt door
reactor

3 typische actieve
biomassa concentratie
circa 5 g/l

3 typische actieve
biomassa concentratie
15-40 g/l

4 veel ruimte nodig
voor bezinkbekkens

4 slanke compacte bouw

4. Condities voorhechting van
micro-organismen aan oppervlakken
Hechting van micro-organismen in biolagen
iswaargenomen in tal van reactoren (trickle
filter, rotating disccontactor, SSS-reactor,
fluidbed-reactor) met een zeer grote verscheidenheid aan drageroppervlakken
(plastic, steenkool, zand, etc.) [lit. 2, 3,5].
Volgens [lit. 6]wordt deze hechting van
micro-organismen aan oppervlakken
bewerkstelligd door middel van hechtingspolymeren, bestaande uit Polysacchariden
die door de micro-organismen zelf worden
gemaakt.
Biolaagvorming lijkt dus geen probleem te
zijn. Niettemin isuit het onderzoek bij GistBrocades gebleken dat biolagen alleen
worden verkregen bij een korte vloeistofverblijftijd T,waarvoor moetgelden T <
/u.maxisdan demaximalegroeisnelheid vande
micro-organismen in de reactor. De reden
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Afb. 9 - SLM-opname vanhet oppervlak vaneen methaan
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Afb. 8 - Azijnzuurgehalte inhet effluent vande methaan-fluidbed-reactor.

populatie zeer snel (binnen 2dagen) verdrongen door een vlokkige niet-hechtende
populatie conform de reeds geschetste
invloed van de verblijftijd van devloeistof op
de vorming van biolagen.
b. Methaangistings-fluidbed
De voordelen van biolagen op gesuspendeerde drager in een fluidbed-reactor zijn in
het bijzonder van toepassing op methaanvormende systemen omdat de methaanbacteriën langzaam groeien met lage yield.
In een kolom van 6 m hoog en 0,25 m
diameter iszand gestort en voorverzuurd
water iscontinu doorgeleid (37 °C,pH = 6,8
— 7,2). De vloeistofsnelheid in de reactor is
8-12 m/hr. Dit voorverzuurde water bevat
azijnzuur, propionzuur, boterzuur (totaal
COD ca. 2.500 mg/l), gesuspendeerde
materialen (ca. 400 mg/l en sulfide (ca.
170 mg/l). De methaanbacteriën groeien op
het zand en de biogasproduktie (70% CH 4 )
neemt snel toe (zie afb. 6).
Bij een voldoende omzetting wordt de
vloeistofverblijftijd verkort en uiteindelijk
wordt een vloeistofverblijftijd gerealiseerd
van 1 uur (dag 150,afb. 6).Bijdeze verblijftijd van 1 uur wordt een biogasproduktie
bereikt van 33 m 3 /m 3reactorvolume•dag en
eenCOD-conversievan55kgCOD/reactorSymbolen
Cx
Mnert

CcOD
RDC
SVI
SSS-proces
UASB-proces
Vs
Y
T

„max

volume•dag).De vetzuurzuiveringsefficiency
isca. 8 5 % (afb. 7).
De niet-afgebroken vetzuur COD bestaat
voornamelijk uit propionzuur. Het azijnzuurgehalte in het effluent van de fluidbedreactor kan worden teruggebracht tot ca. 15
mg/l (zie afb. 8).
Het fluidbed blijkt ca.40 go.s./l aan slib te
bevatten. Ditslibzitalsbiolaagvanca.50/u.m
om het zand en het slib heeft een hoge O m vormende capaciteit van 2gCOD/g o.s. dag
en een hoge bezinksnelheid van ca. 50 m/hr.
In afb. 9 iseen SEM-opname weergegeven
van de micro-organismen in de biolaag, en
het blijkt dat er hoofdzakelijk een staafvormig micro-organisme aanwezig is,welke
sterk lijkt op de methaanvormende
Methanobacterium soehngenii [lit. 8).
6. Conclusie
De biologische fluidbed-reactor, waarin de
micro-organismen alseen biolaag om een
gesuspendeerde drager groeien, lijkt een
ideale oplossing te bieden voor de bekende
problemen van de conventionele vlokkigslib-reactor. In de fluidbed-reactor kan veel
meer slib worden vastgehouden en het slibis
actiever. De bezinkeigenschappen van de
begroeide drager zijn in principe controleerbaar doorde keuzevan dragerdiameter

biomassaconcentratie
concentratie inert sediment in het afvalwater
concentratie opgeloste COD in het afvalwater
Rotating Disc Contactor
slibindex
Sludge on Suspended Solids process
Upflow anaerobic sludge blanket process
Superficiele opwaartse vloeistofsnelheid in de bezinker
biomassa yield op substraat COD
hydraulische verblijftijd
maximale groeisnelheid micro-organismen

kg/cm3
kg/cm3
kg/cm3
ml/g

m/uur
kg/kg
uur
uur"'

en/of -dichtheid. Dit leidt tot slanke, hoge
reactoren met sterk verhoogde omzettingscapaciteit (factor 5à 10t.o.v. vlokkig-slibreactoren).Geziendebehaalde resultaten tot
nu toe isGist-Brocades dan ook van plan om
in 1983 te starten met de bouw van een fullscale installatie voor de anaerobe zuivering
van 150-200 m 3 /hr afvalwater. Daarnaast
zal de fluidbed-technologie verder worden
onderzocht met de toepassing van de
fluidbed-reactor in verzuring, nitrificatie,
denitrificatie.
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