Anaerobe zuivering van glucose bevattend water met separate
zuurvormende en methaanvormende reaktoren

1. Inleiding
In het recente verleden werd in een aantal
publikaties aandacht besteed aan de aerobe
zuivering van verschillende typen organisch
afvalwater. Gebleken is, dat de anaerobe
afvalwaterbehandeling in veel gevallen
grote voordelen kan bieden boven de
conventionele aerobe zuiveringsmethoden
[1-4].
Wanneer een volledige zuivering van het
afvalwater verkregen wordt, ontstaat naast
de gasvormige eindprodukten slechts een
relatief geringe hoeveelheid biomassa, aan-
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Voor de omzettingen binnen ieder deelproces zijn gespecialiseerde groepen van
bacteriën verantwoordelijk, waarbij men zich
voor kan stellen dat de produkten van de
ene groep bacteriën als in een soort van
'voedselketen' op de andere worden overgedragen. Iedere groep van bacteriën stelt
specifieke eisen aan substraat en milieufactoren. Zo is van de groep bacteriën uit
de methaanvormende fase bekend, dat zij
slechts binnen een pH-gebied van 6 tot 8
aktief zijn en onder de 30 °C sterk in hun
aktiviteit geremd worden [10 -12]. Van de
bacteriën die de hydrolyse en zuurvorming
tot stand brengen is nog weinig bekend;
de methaanbacteriën groeien over het algemeen langzamer dan de zuurvormende
bacteriën [13].
Enkele onderzoekers hebben in het verleden
getracht de hydrolyse en zuurvorming
enerzijds en de methaanvorming anderzijds
gescheiden in twee in serie geschakelde
reaktoren te laten verlopen [14,15] of een
scheiding via een dialysemembraan te realiseren [16], overigens met wisselend succes.
De anaerobe zuivering in zo'n tweetraps
proces kan een aantal voordelen opleveren
boven het ééntrapsproces, waarbij alle
processen in één reaktor verlopen [6]:
1. Optimalisatie. In twee reaktoren kunnen
de optimale omstandigheden voor althans
twee de van drie deelprocessen afzonderlijk
worden ingesteld, waardoor het totale
proces aanzienlijk sneller kan verlopen.

zonder dat de hoeveelheid methaanslib
daardoor ook zou verminderen.
2. Doel en opzet
Het laboratoriumonderzoek had tot doel
inzicht te verkrijgen in de chemische en
microbiologische aspecten van een tweetraps zuiveringsproces van suikerhoudend
afvalwater, zoals bijv. was- en transportwater uit de suikerindustrie. In dit artikel
worden de resultaten weergegeven van het
eerste stadium van het onderzoek, waarin
de procesbeheersing, de reproduceerbaarheid
van de resultaten en een gedetailleerde
beschrijving van het gehele proces het
voornaamste doel vormden. Als koolstof bron
voor de bacteriën diende glucose, zodat de
hydrolysestap verder buiten beschouwing
kon worden gelaten. Het gescheiden functioneren van de zuur- en de methaanvormende
fase heeft nog als praktisch voordeel, dat
de beide processen beter in detail bestudeerd
kunnen worden dan voorheen in een
gekombineerd proces mogelijk was.
Met gebruikmaking van de in de microbiologie gangbare kontinu-kultuurtechniek
van bacteriën is het mogelijk de procesomstandigheden nauwkeurig te definiëren.
Men zorgt dat slechts één parameter de
groei van bacteriën beperkt.
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van
een mineraal medium met de koolstof bron
glucose als beperkende factor en overige
nutriënten zoals stikstof, fosfor en magnesium in overmaat. Omdat glucose optreedt
als enige koolstof- en energiebron voor de
bacteriën kan door deze zgn. koolstoflimitatie de groei van bacteriën nauwkeurig
in de hand worden gehouden en is men er
zeker van, dat de glucose kwantitatief door
de bacteriën kan worden opgebruikt.
Door middel van koolstofbalansen werd het
systeem zo volledig mogelijk gekarakteriseerd.

gezien onder anaerobe omstandigheden de
energie, die beschikbaar is voor de groei
van bacteriën gering is in vergelijking met
die in het aerobe afbraakproces [5].
Momenteel wordt algemeen aangenomen
dat de totale degradatie van organisch
materiaal tot gas, onder anaerobe omstandigheden, globaal verloopt via drie elkaar
opvolgende deelprocessen [ 6 - 9 ] :

2. Stabiliteit. De beide processen kunnen
afzonderlijk t.o.v. elkaar geregeld worden;
hiermee kan o.m. verzuring van de methaanreaktor (bijv. ten gevolge van een nietoptimale werking van de methaanbacteriën)
voorkomen worden.

1. Hydrolyse. Onder invloed van bacteriële
exo-enzymen worden complexe moleculen
gesplitst in kleinere moleculen, die door de
bacteriecel kunnen worden opgenomen.

Afb. 1 - Principeschema van de gebruikteproefopstelling; voor verklaring zie tekst.

2. Zuurvorming. Hydrolyseprodukten,
zoals enkelvoudige suikers en aminozuren,
worden door zuurvormende bacteriën
omgezet in eenvoudige organische verbindingen, waarvan vluchtige vetzuren een
belangrijk bestanddeel vormen.
3. Methaanvorming. De produkten van de
zuurvormende fase worden verder afgebroken en uiteindelijk door methaanbacteriën in methaan en kooldioxide
omgezet.

3. Indien de hoeveelheid zuurvormend slib
te snel toeneemt kan dit gespuid worden,
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3. Materiaal en methoden
a. Proefopstelling
In afb. 1iseenprincipeschema vande
gebruikte proefopstelling weergegeven.
Verzuringsreaktor
— Alsverzuringsreaktor werd een C-30
Bioflo apparaat gebruikt (NewBrunswick
Scientific Co. Inc. NewYersey, USA),
bestaande uiteengasdicht afgesloten glazen
vat meteenwerkvolume van400 ml,
voorzien vanregelapparatuur voor temperatuur, pHenroering. De omstandigheden
in dereaktor werden konstant gehouden
op 30°C,p H = 5 (d.m.v. automatische
titratie meteen2M NaOH-oplössing)
en een roersnelheid van250o.p.m.
Als influent werd eenmineraal medium
gebruikt voor hetkweken vanbacteriën
onder koolstoflimitatie. Voor de samenstelling vanditmedium wordt verder
verwezen naar hetartikel vanEvans etal.
[17]. De glucoseconcentratie in het medium
was 1 %.
Omdat in dereaktor volledige menging
werd toegepast, wasde hydraulische verblijftijd gelijk aandeslibverblijftijd en wel
ongeveer 10uur. De hoeveelheid gas,die
tijdens het verzuringsproces gevormd werd,
werd gemeten d.m.v. eennatte precisie-gasmeter G l (meterfabriek, Dordrecht),
vervolgens werd ditgasdoor een wasfles
met een30% KOH-oplossing geleidom
het COouithet afgas teabsorberen; indien
bij C nogCOs werd gevonden, werd de
KOH-oplossing indewasfles voor C ververst.
Na passage vaneentweede wasfles met
KOH werd de hoeveelheid restgas met een
gasmeter G2gemeten. Deaflezing van de
gasmeters werd o.m.gecorrigeerd voor
opgeloste stikstof envoor de partiële
waterdampdruk. Monstername bijde verzuringsreaktor (A)geschiedde uit de inhoud
van dereaktor. In detekening vande proefopstelling zijn deaansluitingen aande
reaktor voor monstername, beënten, loogtoevoer, pH-elektrode e.d.niet weergegeven.
Via eenoverloop eneenwaterslot werd
het effluent afgevoerd. Hetwaterslotwas
noodzakelijk omte voorkomen dat gas
via het effluentkanaal zou kunnen ontsnappen. Heteffluent vande verzuringsreaktor werd in eennabezinker gevoerd om
het in deverzuringsreaktor gevormde
bacterieslib zoveel mogelijk te verwijderen.
Deze nabezinker hadeeninhoud vanongeveer 1liter enstond opgesteld ineenkoelkast (temp. 8°C) omde biologische processen tijdens denabezinking zoveel mogelijk te vertragen. Het effluent vande nabezinker werd viaeenverdeelvat door
een pomp P2inde methaanreaktor
gepompt.

Monsters vanhetinfluent vande methaanreaktor (B)werden uitdit verdeelvat
genomen; doordat de toevoersnelheid van
pomp PI opeeniets hogere waardewas
ingesteld dandievanP2, verzamelde zich
in hetverdeelvat opdenduur eenzeker
overschot aan vloeistof.
Methaanreaktor
— Als methaanreaktor werd een nietgeroerde plexiglazen up-flow reaktor gebruikt. Dereaktor hadeeninhoud van
ongeveer 4liter enwas voorzien van een
verwarmingsmantel eneeninterne gas-slibscheider metslibterugvoer inde reaktor
(niet in detekening aangegeven).Het
model van deze gas-slib-scheider was ontleend aan deproefinstallatie vande Centrale Suiker Mij. te Breda.
De inhoud vandereaktor werd op30 °C
gehouden; de hydraulische verblijftijd was
ongeveer 112 uur.Effluentmonsters vande
methaanreaktor werden genomen uitde
vloeistof boven indereaktor (D).Hetin
de methaanreaktor gevormde gaswerdvia
een gasmonsterbuisje E door eennatte gasmeter G3 geleid. De verzuringsreaktor
werd beent metaktief slib uitde afvalwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-Noord.
De methaanreaktor werd gevuldmet
ong. 2 liter anaëroob methaanslib, datons
ter beschikking wasgesteld door de CSM
te Breda.
b. Analyses
Dagelijks werden devolgende analyses
uitgevoerd.
— Drooggewicht vandemonsters genomen
bij A en B(afb. 1).
Afb. 2 - Verloop van het drooggewicht en de
gasproduktie in de verzuringsreaktor tijdens de
proefperiode. De C02-produktiewaarden zijn
niet gecorrigeerd voor meetfouten (zie onder 'e',
correctie van de gasmetingen).

De monsters werden afgecentrifugeerd
(10 min., 5000 g),hetsediment werd
1 x gewassen metgedestilleerd water en
24 uurgedroogd bij92 °C.
— Samenstelling vangasmonsters bij
C en E.DeCO2/CH4-verhouding vande
gasmonsters bijE werd gaschromatografisch bepaald (Porapak QS 80/100 mesh,
200 cm, I D = 4 mm, kolomtemperatuur
23 °C)meteenkatharometrische detectie.
Waterstof indegasmonsters bijCkon
gaschromatografisch worden aangetoond
op dezelfde kolom metstikstof i.p.v. helium
als dragergas.
De monsters diegenomen werden voor de
bepaling van dechemische samenstellingvan
het effluent vandeverzuringsreaktor (A),
influent methaanreaktor (B)en effluent
methaanreaktor (D)werden afgecentrifugeerd (10 min, 4000) envervolgens ingevroren (10 min, 4000g).
De volgende analyses werden na afloop
van deproefperiode uitgevoerd:
— Vluchtige vetzuren en ethanol werden
gasohromatografisch bepaald in monsters
opgenomen in5% mierezuur (Chromosorb
101, 80/100 mesh, 200cm, kolomtemperatuur 170°C)[18].
— Totaal organisch koolstof (TOC) en
anorganisch koolstof werden bepaald op
een Beekman Model 915A Total Organic
Carbon Analyzer.
— DeA-monsters werden gekontroleerd
op glucose metbehulp vanClinistix (Ames
reagens strips No.2844). Werd in deze
monsters glucose gevonden, dan betekende
dit datdeglucoseconsumptie inde verzuringsreaktor kleiner wasdande toevoer
ervan endater dusgeen evenwichtwas
bereikt tussen glucosetoevoer en -omzetting
per tijdseenheid.
Met hetbegin vandeperiode van monstername werd gewacht tot geen glucose meer
in deA-monsters konworden aangetoond.
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— Eenaantal A-,B-en D-monsters werd
gekontroleerd opde aanwezigheid van
formiaat en lactaat. Voor de bepalingsmethoden vanformiaat en lactaat wordt
verwezen naar deliteratuur [resp. 19en20].
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a. De verzuringsfase
De methetinfluent aandeverzuringsreaktor toegevoerde glucose bleek onder de
ingestelde proefomstandigheden volledig
te worden omgezet invluchtige vetzuren,
ethanol en biomassa eneen aanzienlijke
hoeveelheid gas.
Per liter toegevoegd influent (10 gram
glucose) werd inde verzuringsreaktor
gemiddeld 2,8liter gasmeteen gemiddelde

298

samenstelling van 48 % kooldioxide en
52 % waterstof ontwikkeld (niet gecorrigeerd voor fouten in de gasmeting, zie 'e',
correctie van de gasmetingen).
De aanwezigheid van methaan kon niet
worden aangetoond. In afb. 2 is het verloop
van de gasproduktie en het drooggewicht
van het effluent over de experimentele
periode grafisch weergegeven. Het droge
materiaal bestond volledig uit bacteriemateriaal. De opbrengst aan bacteriën
d.w.z.
Y,glucose

(ppm koolstof) over de proefperiode grafisch weergegeven. De lactaatconcentratie in
het effluent was zeer laag of niet meetbaar
en formiaat kon niet in het effluent worden
aangetoond.
De analyseresultaten van de A-monsters
zijn opgenomen in tabel Ia. De opbrengsten
aan opgeloste organische verbindingen, die
werden berekend door optelling van de in
deze monsters gemeten hoeveelheden
ethanol, acetaat, propionaat en butyraat

gewicht van het gevormde bacteriemateriaal pervolume eenheid
gewicht van de omgezette glucose per volume eenheid

was gemiddeld 9,1 %.
De concentratie van de vluchtige vetzuren
in het effluent bedroeg gemiddeld ongeveer 4500 ppm, waarvan butyraat (gemiddeld 2500 ppm) en acetaat (gemiddeld 1600
ppm) de belangrijkste constituten waren.
In afb. 3 is het verloop van de samenstelling
van het effluent, uitgedrukt in mg koolstof /l

X 100%

zijn telkens lager dan de gemeten TOCwaarden van de betreffende monsters.
Gemiddeld werd van de 2491 ppm TOC
slechts 92,6 % in de vorm van vluchtige
vetzuren en ethanol teruggevonden. Het
tekort aan organisch koolstof moet zijn
veroorzaakt door één of meer niet nader
geïdentificeerde verbindingen zoals hogere

TABEL Ia - Opgeloste verbindingen in het effluent van de verzuringsreaktor (A-monsters).
De analyseresultaten zijn weergegeven in ppm koolstof (= mg koolstof gevormd per liter influent).
datum
17/11
18/11
20/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
gemiddeld 3

ethanol
104
90
100
86
108
115
122
168
170

acetaat
584
596
538
588
629
629
667
672
688

118±24

621±38

propionaat
194
175
153
154
146
176
192
255
178
180+25

butyraat
1459
1418
1264
1372
1442
1397
1455
1307
1366

opbrengst opgeloste
Produkten 1
TOC
2341
2398
2279
2442
2055
2245
2200
2519
2325
2572
2317
2516
2436
2590
2402
2602
2402
2534

1387±52

2306±73

2491± 87

% opbrengst 2
97,6
93,3
91,5
87,3
90,4
92,1
94,1
92,3
94,8
92,6±4,4

alcoholen e.d. Naar de aanwezigheid van
dergelijke verbindingen werd verder nog
geen onderzoek ingesteld.
De balans van de verzuringsreaktor over de
experimentele periode is uitgewerkt in
tabel Ib. Per monster werd telkens één
balans opgemaakt. (Opgemerkt moet worden dat er geen anorganisch koolstof in het
effluent aanwezig was en dat er door de
dosering van loog aan de reaktor, om de
pH te handhaven, vrijwel geen koolstof
werd toegevoegd. Het gebruikte influent
bevatte behalve glucose 2mM citraat per
liter; de opgegeven waarde van 4030 ppm
glucose-C in het influent is inclusief het
toegevoegde citraat.)
De totale opbrengst aan organisch koolstof
(gemiddeld 3569 ppm) verdeeld over gas,
opgelost in effluent en bacteriemateriaal
was gemiddeld 88,6 % van de 4030 ppm
koolstof die in het influent aanwezig was.
Voor de bespreking van deze resultaten
zie onder 'e' (correctie van de gasmetingen).
b. De slibafscheider - influent methaanreaktor
Uit de analyseresultaten van de bij B genomen monsters bleek, dat het effluent van de
verzuringsreaktor in de gekoelde slibafscheider niet essentieel van samenstelling
was veranderd. De TOC-waarden van
deze monsters zijn weergegeven in tabel Ha.
Het drooggewicht van de B-monsters
varieerde tussen 193 en 364 mg per liter
in de vorm van gesuspendeerd bacteriemateriaal. De slibafscheider werkte met
een efficiency van gemiddeld 74 %.

1

Opbrengst opgeloste Produkten berekend als de totale koolstofopbrengst van ethanol + acetaat +
propionaat + butyraat.
2
<fc opbrengst berekend volgens:
totale koolstofopbrengst als ethanol + acetaat + propionaat + butyraat per liter
——
—
- x 100%.
TOC per liter
3
Achter de gemiddelde waarden is het 95 % betrouwbaarheidsinterval van deze waarden aangegeven.

Afb. 3 -Het verloop van de concentratie totaal
organisch koolstof, vluchtige vetzuren en
ethanol in het effluent van de verzuringsreaktor
tijdens de proefperiode (ppm koolstof = mg
koolstof per liter effluent).

TABEL Ib Koolstofbalans van de verzuringsreaktor. De analyseresultaten zijn weergegeven in ppm
koolstof (= mg koolstof gevormd per liter influent).

PPM KOOLSTOF

ACETAAT * PROPIONAAT *

Input van de verzuringsreaktor: 4030 ppm koolstof.

BUTYRAAT * ETHANOL

Output van de verzuringsreaktor:
datum

TOC effluent

17/11
18/11
20/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
21 j\l

2398
2442
2245
2519
2572
2516
2590
2602
2534

gemiddeld 4

2491±87

celmateriaal
effluent i

C02-produktie

totale opbrengst 2

% opbrengst 3

3537

87,8

411
411
414
360
442
502
388

725
722
691
630
638
654
650
573
680

3347
3560
3624
3521
3682
3677
3602

418±35

663±37

3569±109

414

—

—

—

83,1
88,3
89,9
87,4
91,4
91,2
89,4

8,6±2,7

i Het koolstofgehalte van het bacteriemateriaal werd berekend als 45,5 % van het drooggewicht [21].
2
Totale opbrengst berekend als TOC + koolstofopbrengst bacteriemateriaal + koolstofopbrengst CO2.
3
"fcopbrengst berekend volgens:
totale koolstofopbrengst als TOC + kooldioxyde + bacteriemateriaal per liter
totaal koolstofgehalte van het influent per liter
4
Achter de gemiddelde waarden is het 95 % betrouwbaarheidsinterval van deze waarden aangegeven.

1

2

3

*

1

5

6

7

8

9

10

1112
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c. De methaanvormende fase
Het bleek, dat het aan de methaanreaktor
toegevoerde organisch materiaal, bestaande
uit opgeloste organische verbindingen en
gesuspendeerd bacteriemateriaal, in de
methaanreaktor vrijwel volledig in andere
Produkten werd omgezet.
Per liter toegevoerd influent met een
gemiddelde concentratie van 2500 ppm
TOC, werd in de methaanreaktor gemiddeld 3,6 liter gas met een gemiddelde
samenstelling van 83 % methaan en 17 %
kooldioxide gevormd.
De pH van het effluent lag gedurende de
gehele proefperiode tussen de 7,2 en 7,9.
In het effluent konden geen opgeloste verbindingen als vluchtige vetzuren, formiaat,
ethanol en lactaat worden aangetoond.
Het TOC-gehalte van het effluent schom-

melde rond de 100 ppm. In afb. 4 is de
verdeling van het omgezette koolstof over
gas en effluent grafisch weergegeven.
Het bleek, dat het in de reaktor gevormde
kooldioxide wegens de vrij hoge pH van
het effluent voor het grootste deel in
opgeloste vorm in het effluent aanwezig
bleef en in geringere mate als gas ontweek.
In tabel IIb is de koolstofbalans van de
methaanvormende fase weergegeven. De
opbrengst aan organisch materiaal in gas
en effluent bedroeg gemiddeld 92,7 %.
Gemiddeld 3,9 % van de totale hoeveelheid
organische stof, die aan de reaktor werd
toegevoerd was nog in het effluent aanwezig.

reaktor werd toegepast, ontstond een wit,
korrelig slib dat zeer goed bezinkbaar was.
(In een andere publikatie hopen wij uitgebreider op deze experimenten terug te
komen). De slibkorrels ontstonden door aangroei van zuurvormende bacteriën en
bereikten een maximale grootte van rijstkorrels. In afb. 5 is een opname afgedrukt
van een fragment van zo'n zuurvormendslibkorrel gemaakt met een scannende
elektronen microscoop (SEM). In afb. 6
is een sterkere vergroting van dezelfde
slibkorrel afgebeeld. Hoewel het oppervlak
van niet-gefragmenteerde slibkorrels een
vrij glad en massief aanzien vertoonde
(niet afgebeeld), waren fragmenten van
deze korrels zeer poreus en ruimtelijk van
struktuur. Opvallend is het voorkomen van
lange bacteriefilamenten (de lange draden
in afb. 6), dit in tegenstelling tot lichtmicroscopische preparaten van zuurvormend
slib uit verzuringsreaktoren die goed
geroerd werden (geen slibterugvoer), waarin
alleen afzonderlijke bacteriën werden
waargenomen.

d. Enkele microscopische waarnemingen
Door middel van verschillende incidentele
waarnemingen is getracht een globaal inzicht te verkrijgen in de struktuur en de
TABEL lia - Influent van de methaanreaktor
(B-monsters). De analyseresultaten zijn weergegesamenstelling van verschillende soorten
ven in ppm koolstof (— mg koolstof per liter).
anaëroob slib.
Zuurvormend slib was wit tot grijs van
TOC +
Bacteriebacteriekleur en bestond uit staafvormige bacteriën
datum
TOC
materiaal 1 materiaal 1
van variabele lengte. Wanneer het effluent
17/11
2457
105
2562
van de verzuringsreaktor niet volledig
18/11
2368
—
—
zuurstofvrij was (bijv. wegens diffusie van
20/11
2212
166
2378
zuurstof door toevoerslangen) werd in veel
22/11
2611
—
—
gevallen de aanwezigheid van gistcellen met
23/11
2504
109
2613
24/11
2557
88
2645
een Candida-a.chüg&morfologie ontdekt
25/11
2611
88
2699
en in een enkel geval ook enkele protozoën.
26/11
2469
91
2560
De aanwezigheid van gistcellen ging gepaard
27/11
2637
110
2747
met een verhoogde ethanolproduktie in de
2
gemiddeld
2601+ 128 verzuringsreaktor (tot 1500 ppm). Later kon
2492+105
108±25
de ontwikkeling van gistcellen door het
i Het koolstofgehalte van het bacteriemateriaal
gebruik van gasdichte toevoerslangen vrijwerd berekend als 45,5 % van het drooggewicht [21].
wel volledig worden voorkomen.
2
Achter de gemiddelde waarden is het 95 %
Bij enkele andere experimenten waarbij
betrouwbaarheidsinterval van deze waarden
interne slibterugvoer in de verzurings-

Wegens de poreuze inwendige struktuur
van de slibkorrels is het begrijpelijk dat
het inwendige van de korrels zeer toegankelijk is voor opgeloste stoffen zoals
glucose en de bacteriën in het centrum van
de korrels ook aktief bij het verzuringsproces betrokken zijn.
Het methaanvormend slib, afkomstig uit de
proefinstallatie van de Centrale Suiker
Maatschappij was zwart van kleur, korrelig,
goed bezinkbaar en rook bij aanzuren met
1 N zoutzuur naar zwavelwaterstof. De
SEM-opnamen van dit methaanvormend
slib (afb. 7 en 8) vertonen veel gelijkenis
met die van het zuurvormend slib.

aangegeven.

Ajb. 4 - Verdeling van organisch koolstof over
effluent en gas na omzetting in de methaanreaktor (ppm koolstof = mg koolstof per liter
effluent).

TABEL IIb - Koolstofbalans van de methaanreaktor.
koolstof (= mg koolstof gevormd per liter influent).
totaal koolstofgehalte influent 1

17/11
18/11
20/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
29/11
gemiddeld 5

T.O.C. -

7

8

9

10

11

12

13

EFFLUENT

T I J D (IN DAGEN)

gas

effluent
anorganisch-C TOC

co2

CH 4

2562

—

—

—

324
219
338
230
385
271
343
157
324

1294
1532
1443
1595
1389
1480
1503
1939
1340

288±56

1502+ 146

2378

—

2613
2645
2699
2560
2747

—
2492+105

451
467
478
492
433
507
436
502
488

—
473±21

totale opbrengst 2

—

104
95
94
85
139
90
88
87
96

2180
2323
2358
2397
2371
2275
2435
2680

—

—

%TOC% opbrengst 3 effluent 4

—
—

97,7

—

91,7
89,6
84,3
95,1
97,6

—

98±13 2377+172 92,7+9,7

4,1

—

4,0

—

5,3
3,4
3,3
3,4
3,5

—
3,9±0,65

i Zie tabel Ha.
Totale opbrengst berekend als totale koolstofopbrengst in gas en effluent.
3
Berekend volgens:
totale koolstofopbrengst in gas en effluent per liter
X 100 %.
totaal koolstofgehalte van het influent van de methaanreaktor per liter
4
Berekend volgens:
TOC in het effluent per liter
X 100 %.
totaal koolstofgehalte van het influent van de methaanreaktor per liter
5
Achter de gemiddelde waarden is het 95 % betrouwbaarheidsinterval van deze waarden aangegeven.

2

6

Output methaanr eaktor

Input methaanreaktor
datum

5

De analyseresultaten zijn weergegeven in ppm

300

Afb. A - SEM-opname
boetenen
\ eigmting

Afb. 5 - SEM

opname

van een fragment

van een zuunormenJ-shkkoiiel

In afb. 7 is duidelijk te zien dat ook bij dit
slib het oppervlak van de korrels glad lijkt,
terwijl gefragmenteerde korrels een poreus
en korrelig aanzien vertonen. In de detailopnamen van dit slib werden naast bacteriefilamenten ook veel afzonderlijke korte
staafvormige bacteriën waargenomen
e. Correctie van de gasmetingen
Bij het opmaken van de balans van de
Afb. 6 - SEM-opname
van een
zuurvormendslibkorrel (detail). Vergroting 3000 x.

\ eigioting

75(1 \

verzuringsfase (tabel Ib) bleek dat slechts
gemiddeld 88,6 % van het als glucose toegevoerde organisch koolstof terug was te
vinden in de vorm van kooldioxide, TOC
en celmateriaal in het effluent.
Afb. 7 - SEM-opname

van methaanvormend

\an
methaan\armende
^500 \

Op grond van de berekeningen van de opgeloste organische stoffen in het effluent van
de verzuringsreaktor kon worden vastgesteld dat het verlies bij de gasvormige
Produkten moet zijn opgetreden. Tijdens
calibratie van de gas-meetopstelling na
afloop van de experimentele periode trad
een defect, gelegen in de gasmeters aan
het licht. Door tot nog toe onbekende
oorzaak bleek bij doorleiden van een COj-

slib. Vergroting

75 x.
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TABEL III - COg-produkue, koolstojreduktie en CO'g/fl'2-Pr°duktieverhouding in de verzuringsreaktor, gecorrigeerd CO^-verlies (zie tekst).
Gemiddelde C02-produktie:

1116 ± 1161

Gemiddelde koolstofreduktie t.g.v. C02-ontwikkeling 3 :

27,5 ± 2,9 %

Gemiddelde C02/H2-produktieverhouding 4 :

1,58 ± 0,23

ppm

koolstof 2

i Achter de gemiddelde waarden is het 95 % betrouwbaarheidsinterval van deze waarden aangegeven.
2

Mg koolstof gevormd per liter influent.

3

Berekend volgens:
koolstofgehalte van het C 0 2 gevormd per liter
totaal koolstofgehalte van het influent per liter

4

X 100 %.

Berekend volgens:
mmol kooldioxide gevormd per liter
mmol waterstof gevormd per liter

houdend gasmengsel door de door ons
gebruikte gasmeters een gedeelte van het
COs in de gasmeters geabsorbeerd te worden, terwijl gassen als methaan en waterstof
wèl kwantitatief gemeten konden worden.
Bij lage gasprodukties van 150 ml per uur
zoals in onze experimenten gebruikelijk,
traden belangrijke CO2-verliezen op.
In tabel III is een overzicht gegeven van
een aantal karakteristieke grootheden
die betrekking hebben op de verzuringsfase, gecorrigeerd door de genoemde e e n verliezen.
5. Diskussie
a. De verzuringsfase
Uit het voorgaande is gebleken, dat in het
besproken tweetrapssysteem een vrijwel
volledige zuivering optrad van het toegevoerde glucose. Uit het feit dat in de
verzuringsreaktor geen methaan werd
gevonden, mogen we afleiden dat de verzuringsfase daadwerkelijk van de methanogene fase gescheiden is geweest.
De produktie van waterstof door reinkultures van anaerobe bacteriën is een bekend verschijnsel. Veel anaerobe bacteriesoorten w.o. Escherichia coli ontwikkelen
waterstof en kooldioxde in een 1:1 verhouding door splitsing van formiaat volgens
HCOOH -> H 2 + C 0 2 . Het formiaat is
een belangrijk stofwisselingsprodukt van
deze bacteriën [22]. Blackwood en medewerkers [23] vonden produktie van aanzienlijke hoeveelheden kooldioxide en
waterstof bij E.coli en E.aurescens wanneer
deze bacteriën bij een pH van 6,2 gekweekt
werden. De C(>2/H2-produktieverhouding
varieerde tussen 1,17 en 1,31. Bij een pH
van 7,8 trad vrijwel geen gasproduktie meer
op en werd een hoeveelheid formiaat
gevormd die equivalent was aan de hoeveelheid CO2 en waterstof die bij lage pH
werd gevonden. In hoeverre de produktie
van waterstof in de verzuringsreaktor afhankelijk is van de pH wordt door ons
momenteel onderzocht. Omdat zowel formiaat als waterstof belangrijke energiebron-

nen zijn voor methaanbacteriën [24,25] zal
door ons veel aandacht worden besteed
aan het onderzoek naar de omstandigheden
waaronder deze verbindingen tijdens de verzuringsfase gevormd worden en hun invloed
op het verloop van methaanvorming. Hierbij
zijn grootheden als belastingscapaciteit van
de methaanreaktor en omzettingssnelheid
van verschillende vluchtige vetzuren door
de methaanvormende bacteriën belangrijke
kriteria voor optimalisatie van de methaanvormende fase.
De hoge concentratie butyraat in het
effluent van de verzuringsreaktor is opvallend in vergelijking met de geringe hoeveelheden die doorgaans werden gevonden
bij ééntrapsprocessen (processen waarbij
zuurvorming zowel als methaanvorming
in één reaktor plaatsvinden) [8,26,27].
De hoge butyraatproduktie in de verzuringsreaktor kan in direkt verband staan
met de accumulatie van waterstof [28,29].
Mahr [26] vond een hoge produktie van
lactaat tijdens een schokbelasting van
anaëroob slib met glucose. Vorming van
lactaat werd door ons uitsluitend waargenomen tijdens storingen in de voeding
en/of plotselinge wijziging van de belasting
van de verzuringsreaktor. Tot dusver zijn
er geen aanwijzingen, dat lactaat tijdens
regelmatig verlopende continu-verzuringsprocessen een rol van enige betekenis speelt.

ringsfase) niet onmogelijk, dat een gedeelte
van het gasvormig kooldioxide bij de
meting ervan verloren is gegaan.
6. Samenvatting
Een 1 % glucose-oplossing werd in een
laboratoriumsysteem voor de anaerobe
zuivering van afvalwater vrijwel volledig
omgezet in bacteriemateriaal en gasvormige
Produkten. De verzuringsfase en respectievelijk methaanvormingsfase vonden ieder
afzonderlijk plaats in twee in serie
geschakelde reaktoren.
In de verzuringsreaktor vond bij 30 °C,
pH 5 en een verblijftijd van 10 uur een
volledige omzetting van de toegevoerde
glucose plaats.
De verzuring van het glucose resulteerde in
de vorming van vluchtige vetzuren en
ethanol en aanzienlijke hoeveelheden kooldioxide en waterstof in een verhouding
van 1,6: 1. Ruim een kwart van de hoeveelheid organisch koolstof in het influent
werd tijdens de verzuring in kooldioxide
omgezet.
Via een gekoelde slibafscheider werd het
effluent van de verzuringsreaktor in een
methaanreaktor gepompt. In de methaanreaktor werd bij 30 °C, een gemiddelde pH
van 7,4 en een verblijftijd van ongeveer
100 uur de resterende hoeveelheid organisch
koolstof voor gemiddeld 96 % in methaan,
kooldioxide en celmateriaal omgezet.
Methaan en kooldioyde werden in een
onderlinge verhouding van ongeveer 2 :1
gevormd.
Voor de totstandkoming van deze publikatie
gaat onze dank uit naar mevr. A. v. Deursen voor haar hulp bij de uitvoering van
verschillende analytische bepalingen,
de heer C. Bakker van het Laboratorium
voor Electronenmicroscopie voor het maken
van de SEM-foto's en prof. dr. ir. C.
Boelhouwer en ir. R. de Vletter voor het
kritisch doornemen van het manuskript.
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•

In het artikel 'kwaliteitsverbetering bij kunstmatige infiltratie' (Huisman en Martijn,
H a O (2) 1969 nr. 16) werd de suggestie
gedaan om bij het ontwerpen van infiltratieonttrekkingssystemen uit te gaan van een
'lineaire spreiding van de (kumulatieve)
verblijftijden'. De verdienste daarvan is dat
het de ontwerper van een infiltratieprojekt
een konkrete norm verschaft, die voordien
ontbrak. Het begrip duikt dan ook sinds
1969 herhaaldelijk op in de drinkwaterwereld. Eén van de interessantste uitwerkingen werd gegeven door Vermeer, in
H2O (6) 1973 nr. 3: 'de situering van
infiltratie- en onttrekkingsmiddelen bij
kunstmatige infiltratie'.
Hoewel in het artikel van Huisman en
Martijn duidelijk naar voren komt welke
overwegingen tot hun suggestie leidden, ontbreekt een theoretische basis voor de richtlijn. Het is toe te juichen dat Haitjema die
tracht te leggen in één van de laatste
nummers van dit tijdschrift (HoO (10) 1977
nr. 6: 'optimale verblijfstijdsverdeling van
een infiltratie-onttrekkingssysteem voor
demping van kwaliteitsfluktuaties"). Bij dit
laatste artikel wil ik graag enkele aantekeningen maken.
Uit waterkwaliteitsoogpunt vormen infiltratie-onttrekkingssystemen lineaire systemen
(in mathematische zin) waarvoor het
volgende verband valt af te leiden tussen
uitgangs- en ingangssignaal (zie bijv. het
kollegediktaat 'signaaltheorie' van Kok en
Stassen, afd. werktuigbouwkunde, T.H.
Delft):
Cuit(t)= Cto(t — T ) . F ( T ) d T
Hierin is F ' (T) een voor het systeem
karakteristieke funktie. Haitjema toont aan
dat deze fysisch geïnterpreteerd kan worden
als de 'relatieve frekwentieverdeling van de
verblijftijden' (Voor definities zij verwezen
naar het betreffende artikel).
Bij de behandeling van de reaktie van een
systeem op een impuls aan de ingang wordt
gesteld:
'Met het oog op de drinkwaterbereiding
betekent een optimale demping van (het
ingangssignaal) dat op ieder willekeurig
tijdstip de response van Ci minimaal is'.
Als een signaal op ieder tijdstip minimaal is,
is het konstant in de tijd, zodat de bewering
ook als volgt uitgedrukt kan worden:
Optimale demping treedt op als voldaan is
aan:
1. de response van het systeem is konstant
in tijd, en
2. deze konstante waarde is tevens een
minimum.
Het begrip 'optimale demping' is van te
voren niet gedefinieerd, maar men zal in elk
geval kunnen aannemen dat een systeem

(1)

niet optimaal genoemd mag worden als er
een ander systeem bestaat waarvan het
uitgangssignaal voortdurend lager is dan dat
van het eerste bij een overigens gelijk
ingangssignaal.
Om de bewering te bewijzen gaat Haitjema
uit van een verzameling van infiltratieonttrekkingssystemen met verblijftijden
tussen T m i n en T m a x en hij toont aan dat van
deze verzameling alleen het systeem met een
konstante relatieve frekwentieverdeling
van de verblijftijden een konstant uitgangssignaal oplevert (voor T m i n < t < T m a x ),
overeenkomstig het eerste punt van de
stelling. Dit systeem voldoet echter niet aan
2) omdat alle andere systemen uit de gekozen verzameling gedurende deelperioden
een lager uitgangssignaal leveren. Daar staat
tegenover dat zij ook gedurende deelperioden een grotere response geven, wat
Haitjema zelf ook konstateert. Vermoedelijk
is punt 2) abusievelijk in de bewering
binnengeslopen, en wordt bedoeld dat het
uitgangssignaal van het optimale systeem
steeds lager is dan het maximum van het
uitgangssignaal van elk ander systeem.
Ook bij deze interpretatie echter is de
stelling geenszins in algemene zin bewezen.
De beschouwde systemen met verblijftijden
tussen T m ; n en T m a x vormen immers slechts
een deelverzameling van het geheel van
systemen dat redelijkerwijs in beschouwing
genomen moet worden, d.w.z. de verzameling
van alle denkbare systemen.
Laten we, om deze opmerking toe te lichten,
het geval beschouwen van infiltratie door
middel van een breed, ondiep kanaal waarbij
winning plaatsvindt uit een enkele put op
afstand L. Dit systeem behoort niet tot de
verzameling die Haitjema gekozen heeft.
De maximum response op een impuls Ci
is bij benadering uit te drukken als
Ci
-x debiet

^ u i t , max

(2)

10E(LH)3/2

waarin e = porositeit en H = pakketdikte.
De verblijftijden variëren tussen een
minimum waarde en oneindig; het maximum
treedt kort na de minimum verblijftijd op.
Laten we nu tegenover dit systeem een
winning stellen langs eenzelfde kanaal, die
zo is ontworpen dat er een lineaire verblijftijdsspreiding wordt bereikt. De uitgangsconcentratie van dit tweede systeem bedraagt
Ci
, (t) = •

Het is duidelijk dat, welke waarde ook wordt
gekozen voor T m a x — T m i n in (3), steeds L
in (2) zo groot genomen kan worden dat
C u i t m a x kleiner is dan c u i t (t). Het systeem
met lineaire verblijftijdsspreiding mag dus
niet optimaal genoemd worden. Het omgekeerde geldt natuurlijk evenzeer, en het

(3)

