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Ophetmomentdatde nitrificatieremmingwerdgeconstateetd,zijn 24uursmengmonstersvanhetinfluent vande betteffende
dagenvandetweevoorgaandedagenveilig
gestelddoorzeintevriezen.Dezemonsters
zijndoorTNOonderzocht omteachterhalen
welkestofdenitrificatieremmingveroorzaakt
had.
Gelukkigbleekde nitrificariecapaciteit
zichintussenvrijsnelteherstellen.Ditgafaan
datslechtssprakewasvanremmingengeen
volledigevergiftiging vandenitrificatie.Voor
hetverkrijgen vanreferentiemonsters voorhet
TIE-onderzoekwerdhetinfluent bemonsterd
infebruari,toenderwziweernormaal functioneerde.

R. PETERS, TNO B o u w EN O N D E R G R O N D
J. N O N N E K E N S , WATERSCHAP REGGE EN DINKEL

TIE[ToxicityidentificationandEvaluation)iseenoorspronkelijkindeVerenigdeStatenontwikkeldemethodiekomdeoorzaakvaneen.geconstateerdever^iftyin,gteidentificeren.Demethodiekwerd
wetsuccestoegepastomdeoorzaakvannitrificatieremmin.g opderioolwaterzuiveringsinstallatie
v
<mEnschedeteonderzoeken.Diebleektezijnveroorzaaktdooreenfenolachtyestojin het influent.
TIEbeweeszichhiermeeals.geschiktemethodiekomdeoorzaakvaneenvergiftigingvanactie/slibte
achterhalen.Opsporingvanhetverantwoordelijke bedrijfblijft echterlasty.Omtoxischelozingen
°prwzi'steru^ tedringenisookeengoedecommunicatiemetvegunnin^plichtyebedrijvenvan
belange'nvoortdurende injluentbewakin.g.
Hetinfluent vaneenrwziismeestaleen
nrengselvanhuishoudelijkenindustrieel
afvalwater, waardoorhetnietalleenuitmakkelijkafbreekbaar organischmateriaalbestaat.
Sommigemethetafvalwater aangevoerdestoffenkunnenzelfsschadelijkzijn voordemicroorganismeninderwziendaarmeedebiologischezuiveringscapaciteitbeperken.Vooral
nitrificerendebacteriënzijngevoeligvooreen
grootaantalverbindingen.Vergiftiging van
dezebactetiènheeft nitrificatieremmingtot
gevolg,watleidttoteentoenamevanhet
ammonium-en/ofnitrietgehalteinhet
effluent.

mischeanalysesvanhetinfluent wordenuitgevoerd,waarmeemenechteralleen informatiekrijgtovetdeaanwezigheidvanstoffen die
inhetanalysepakketzijnopgenomen.Een
directerelatiemetdewaargenomeneffecten is
danvaakmoeilijkhardtemaken.MetdeontwikkelingvanTIE(ToxicityIdentification and
Evaluationj-technieken1''2''''isnuechtereen
krachtiginstrumentbeschikbaargekomenom
deoorzaakvaneendergelijkecalamiteitteachterhalen.Demethodiekistoegepastomde
oorzaakvandegiftigheid vaninjanuari2004
aangevoerdafvalwater opderwziEnschedete
onderzoeken.

Eensnelleindicatievoorhetoptredenvan
nitrificatieremming indezuiveringwordt
gevormddooreenafname vandezuurstofvraagvandebacteriën.Wanneerditgeconstateerd wordt,kandoorhetuitvoerenvannitrihcatiesnelheidsmetingenmethetslibvrij
niakkelijkwordenvastgesteldofwerkelijk
s
prakeisvan nitrificatieremming.

Aanleiding voor het onderzoek
OpderwziEnschedeissinds2001eenaantalmalensprakegeweestvan nitrificatieremming,zonderdatdeoorzaakhiervan duidelijk
was.Ookinjanuari 2004werdgeconstateerd
datvandedriezuiveringsstratenopderwzi
Enschededeammoniumconcentratie begonop
telopen,terwijldezuurstofvraag afnam.Uit
deon-lineprocesgegevensenkuvettentesten
voorammoniumennitraat,uitgevoetdophet
gefiltreerd actiefslibenhettetourslib,bleek
datbeduidendminderammoniumwerd
geoxideerdtotnitraat.Denitrificatiesnelheden
indeverschillendezuiveringsstraten vande
rwzivarieerdentussen0,6en1,1 mgNH4-N
pergramdrogestofperuut,terwijlwaatden
boven2mggebruikelijkzijnondervergelijkbareomstandigheden.

Hetisechtervaakbijzonder moeilijkom
deoorzaakvandenitrificatieremming teachterhalen, terwijl ditvanbelangkanzijnom
herhalingtevoorkomen.Demeestvoorde
handliggendeaanpakiscontactzoekenmetde
''ergunningplichtigebedrijvenomnategaan
°ftoxischafvalwatetgeloosdis.Hierbijismen
uiteraardafhankelijk vandebetrouwbaarheid
vandegeleverdeinformatie.Ookkunnenche-

Eerste fase onderzoek
DeeerstefasevandeTIE-benaderingis
eropgebaseerddatmetverschillende manipulatiesvanhetmonsterspecifieke stofgroepen
wordenverwijderdofgecomplexecrdwaardoordegiftigheid wordtbeïnvloed1'.Opdeze
wijzekaneeneersteindrukwordenverkregen
vandeaardvandeverantwootdelijke stofgroep.Vervolgonderzoekiseropgerichtom
binnendegeselecteerdestofgroep,despecifiekestof[fen)teidentificeren2''3'.
VoorhetuitvoerenvanTIE-onderzoek zijn
toxiciteitstestennoodzakelijk.DeMictotoxtest4',diegebruikmaaktvanluminicerende
(lichtgevende)bactctiën,ishiervoor uitermate
geschikt,omdatdezerelatiefeenvoudig,snel
enineenkleinvolumekanwordenuitgevoerd.Demonstersuitjanuariblekenook
vootdebacteriënindeMicrotox-test duidelijk
giftigtezijninvergelijkingmetdereferentiemonstersuit februari.
Degiftigheid vandebeidemonstersvan
januarienhetreferentiemonster werdmet
Microtoxgetestnaeenvijftal behandelingen:
centrifugeren voorhetvetwijderen van
zwevend/gebonden materiaal,
beluchtenvoordeverwijderingvanvluchtigestoffen,
toevoegingvanzeolietvoothet afvangen
vanammonium/ammoniak,
toevoegingvanEDTA(ethyleendiaminetetra-azijnzuur) voorhetafvangen van
metalen,en
extractieoverCl8-kolomvoorhetverwijderenvanorganischemicroverontreinigingen.
Metuitzonderingvandeextractieoverde
Cl8-koIomhadgeenvandebehandelingeneen
substantiëleinvloedopdegiftigheid vande
monstets.Hieruitkondeconclusiewotden
getrokkendatdeeffecten nietveroorzaakt
werdendoorzwaremetalen,ammonium/
ammoniak,vluchtigeofgebondenstoffen.De
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giftigheid verdween echter volledigna extractie overdeC l8 -kolom(14%octadecyl,500 mg/
6ml].Dit duidde opdeaanwezigheid van een
toxische organische sto£

M a n* MSTOWES

Extractie e n chemische analyses
Nu duidelijk wasdat degiftige stofffen)
konden worden afgevangen in eenC l8 -kolom
washet mogelijk omgerichte chemische analyses uit tevoeren.Om vertroebeling door de
aanwezigheid van denietgiftige stoffen zoveel
mogelijk tevoorkomen, werd het influentmonster door beluchting en centrifugeren
ontdaan van vluchtige engebonden stoffen en
vervolgens weergeëxtraheerd overeen C l8 kolom.Door vooren na deextractie de giftigheid van het monster tebepalen, werd vastgestelddat degiftige stofffen) inderdaad op de
C l8 -kolom was/waren achtergebleven.
In het chemisch analytisch laboratorium
werden deC l8 -kolommenuitgeloogd met verschillende oplosmiddelen om zowel apolaire
alspolairecomponenten tedesorberen. Die
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SamengestddeGC/MS-chromatogramvanieanalysevandeCl8-ko!ommenvanrespectievelijkhetniet
giftigemonstervanfebruari(onder)enhetgifrigemonstervan6januari(boven)metdaarindepiekenvande
alkaanzuren.

werden gecombineerd engeanalyseerd met
respectievelijk gas-(GC/MS)en vloeistofchromatografie [IC/MS). Ter vergelijking werd een
monster uit februari opdezelfde wijze voorbewerkt en geanalyseerd.

troffen diemet hoge n atevan waarschijnlijkheid geïdentificeerd kon worden als i-methyl2-pyrrolidinon.Omdat dezestofin beide monsters aanwezig was,kon deze niet
verantwoordelijk zijn voordegiftigheid van de
monsters uitjanuari. Eenduidelijk verschil

Inde monsters van zoweljanuari als
februari werd eenpiek van betekenis aange-

tussen debeide monsters werdgevormd door
deaanwezigheid van een seriealkaanzuren in

DerwziEnschedeiseenlaagbelostactie/subsysteemmetvoordenimjicatieenbiologischedefosfatenngmdehoo/dsrroom.DeinstallatiezuiverthetajvalwatervanEnschedeenBoekeloen
heefteenbiologischeontwerpcapaciteitvan275.000i.e.;4(belastingt/m2004:167.000i.e.;4).Dedroogweerajvoerisindeontwerpfasevastgesteldop3.240kubiekemeterperuurende
regenweerajvoeropmaximaal12.160kubiekemeter.Omeenvoldoendelage/os/aatconcentrarieinheteffluenttebereikenkanbovendieneengeringeaanvullendechemischede/osjarering
(yzerchloridedosering)wordentoegepast.
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ChromatosjrammenvandeLC/MS-analysevanhetgiftigemonstervan6januari(boven)enhetniet.giftige
monstervanfebruari(onder).Letophetenormeschaalverschiltussenbeideafbeeldingen:deschaalvanhet
Jebruarimonsterisslechtseenfractievandeschaalvanhetjanuarimonster.

hetgiftige monstervanjanuari(afbeelding1).
Deconcentratiesvandezestoffen warenechter
20laag(totaalcirca100u.g/1),datnietverwacht
w
erddatdezealkaanzuren verantwoordelijk
warenvoordewaargenomen effecten.

tigestoffen wordentoegepast.Ondanksdeze
informatie overdegeloosdestof,ishetnogniet
gelukthetverantwoordelijke bedrijfoptesporen.Opgrondvandeinformatie kondenwel
verschillendebedrijvenwordenuitgesloten.

MetdeLC/MSwerdinhet chromatogram
anhetmonster van6januarieensubstantiële
hoeveelheidvaneencomponent aangetroffen
dienietinhetfebruarimonster aanwezigwas
(afbeelding 2).Destofkonnietmetzekerheid
wordengeïdentificeerd, maarhetbetrof
hoogstwaarschijnlijk eenalkylfenolofsoortgelijkeverbindingmeteenmolmassavan
ongeveer300.Deconcentratievandezestofin
hetinfluentmonster moethebbengelegentussen4en20mg/l.

TIEblijkteengeschiktemethodeommeer
informatie overdeaardvandetoxiciteitvoor
denitrificeerders inderioolwaterzuiveringte
verkrijgen.InditgevalbleekdeMicrotox-test
gevoeliggenoegomdegiftigheid aantetonen,
waardoordezestandaardtestvoorhetTIEonderzoekgebruiktkonworden.Dithoeft niet
altijd hetgevaltezijn,omdatverschillenkunnenbestaanindegevoeligheidvandebacteriënuitdeMicrotox-testende nitrificeerders
inderwzi.Voorspecifieketoepassinginde
omgevingvanderwzizoudenTIE-protocollen
kunnenwordenontwikkeld,waarbijdebiologischetestenmetnitrificerende bacteriën
wordenuitgevoerd.Ditzouvoordeelopleveren
indiendeproblemenwordenveroorzaaktdoor
eenstofwaarvoordeautotrofe nitrificerende
bacteriënwelgevoeligzijn,maardeheterotrofebacteriënuitdeMicrotox-testniet.

v

Resumerend
Hetinfluent vanderwziEnschededat
werdverzameldophetmomentdatzichproblemenmetdenitrificerende bacteriënvoordeden,bevattelageconcentratiesvaneenaantalalkaanzuren(intotaalcirca100pg/1)eneen
relatiefhooggehalte(4-20mg/l)vaneenalkylKnolachtigecomponent.Omdatbekendisdat
circa6mg/lfenol75procentinhibitievande
mtnficatiekanveroorzaken5',ishetaannemeu
Jkdatdezestofverantwoordelijk wasvoorde
e
nectenopdenitrificatieinderwzi.Mogelijk
werddezestofincombinatiemetdealkaanzurengeloosd.
Alleaangetroffen alkaanzuren worden
gebruiktbijdeproductievan kunststoffen/
"harsen,eenproceswaarbijookalkylfenolach-

Indeaanpakvantoxiciteitinrwzi's blijft
preventiebelangrijk,doorgoedcontactte
onderhouden metvergunningplichtige bedrijvenenzomogelijkeencontinuetoxiciteitsbewakingvanhetinfluent. Indientoxiciteit
geconstateerdwordt,isdeTIE-methodiek
geschiktomsnelinzichttekrijgen indeoorzaakvandietoxiciteit,zodatgerichtgezocht
kanwordennaarmogelijkheden omherhaling
tevoorkomen.•(
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