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De huidige emissie van tolueen leidt tot milieuproblemen en zal in de 

toekomst verminderd moeten worden. Biologische gasreinigin:J is hiervoor een 

veelbelovende techniek. Een voorbeeld van biologisch gasreinigin:J is het 

biofilter; de verontreinigde gasstroom wordt hiert>ij door een c:anpostbed 

geleid, waarin zich micro-organismen bevinden. Bij de afbraak van organische 

corrq;x:>nenten in biofilters bleek tolueen een moeilijk afbreekba.re component. 

Het bie-trickling filter is een nieuwe ontwikkeling in de biologische 

gasreiniging. Bij dit filter wordt water continu gerecirculeerd over een 

inerte pakking waarop de micro-organismen zich afgezet hebben. In tegen

stroorn wordt vervuilde lucht door het filter geleid. De vervuilin:J wordt 

geabsorbeerd door het water en getransporteerd naar de biolaag, waar de 

oxidatie plaatsvindt. 

Het hier besproken onderzoek spitst zich toe op de volgerrle vragen: hoe 

hoog kan de afbraakcapaciteit van tolueen in een bie-trickling filter 

worden, welke verschijnselen treden op in het filter en welke problemen 

spelen daarbij een rol? 

In het bie-trickling filter is een constante eliminatiecapaciteit 

gerealiseerd van 50 a 60 g tolueenjm3 jhr. De eliminatiecapaciteit is bereikt 

onder de volgende condities: 

SUperficiele gassnelheid Vg 180 [mjhr] 
SUperficie!e vloeistofsnelheid Vi 20 [lo/hr] 
Ingangsconcentratie van de gasfase ~,o 1.1 [g/m3] 
verversin:Jsgraad D 0.015 [hr-1] 
Tenperatuur T 21 - 25 [ ·C] 
Zuurgraad pH 7.0 [-] 



Voor de afbraak was een ItYaD3sel van vier verschillerrle bacteriestanunen, 

een gist en een sch.i.nunel verantwoordelijk. De maximale groeisnelheid van dit 

rnengsel bedroeg 0.27 hr-1• Als pakkingsmateriaal zijn keramische Novalux 

Torus-zadels met een diameter van 0.5 inch gebruikt. 

Bij de afbraak vontde de dichtgroei van het filter een probleem. De 

schllmnels veroorzaakten deze dichtgroei door met hun veze1ige sb:uctuur de 

biornassa vast te houden in het filterbed. Dichtgroei is orgewenst arrdat 

hierdoor het filter niet stationair bedreven Jean worden. Door bij de opstart 

een schimrneldodend middel toe te voegen, werd sch.i.nunelgroei tegengegaan en 

trad uitspoeling op: de vloeistof werd troebel. Dit betekent dat in een bio

trickling filter waarin tolueen afgebroken wordt, zorrler sch.i.nunel geen 

dichtgroei hoeft plaats te virrlen. Een aanvullerrl experiment met alleen 

bacterien kan hier uitsluitsel geven. 

Een tweede probleem vontde schuimvonning in het filter. Dit is ongewenst, 

vanwege de verhoogde drukval die ten gevolge van schuim ontstaat. Toch kan 

schuimvonning ook als positieve bijdrage gezien worden. Doordat schuim in 

het bed ontstorrl, verbeterde narnelijk de benatting en kon de e1iminatiecapa

citeit stijgen onrlat het oppervlakte voor biamassa toenam. Nadat het schuim 

verdwenen was, handhaafde de eliminatiecapaciteit zich op hetzelfde niveau. 

In de opstartfase kan op deze rnanier tot een hoge e1iminatiecapaciteit 

gekomen worden. 

Schuimvonning wordt veroorzaakt doordat de micro-organismen biologische 

stoffen afscheiden. De preciese reden voor deze afscheiding is nog orrluide

lijk. 

In vergelijking tot biofilters bereikt het bie-trickling filter voor 

tolueen een veniubbeling van de eliminatiecapaciteit, maar in biofilters 

treden de problemen van schuimvonning en dichtgroei niet ope Zorrler 

oplossing voor deze problernen is het bie-trickling filter voor tolueenaf

braak niet concurrererrl. De hogere e1iminatiecapaciteit van het bie

trickling filter zal altijd Iroeten OfMegen tegen de hogere investeringskos

ten van zoln filter. 

Verder is onderzoek gedaan naar de stofoverdracht in trickling filters 

met Novalux TonlS-zadels met en zorrler biomassa. Er is overeenkomst gemeten, 

maar er trad een grote meetfout ope Ook zijn experimenten uitgevoerd met 

pimaricin. Dit middel bleek schiJ:nrnels volledig te inhiberen, maar is niet 

geschikt om op praktijkschaal gebruikt te worden in bie-trickling filters, 

vanwege de instabiliteit in water en het gewenningseffect dat zich voordoet. 



Syrnbolenlijst 

aw = effectief benut oppervlak 

as = specifiek oppervlak 

A = dwarsdoorsnede kolom 

cg = gasfase-concentratie 

C 0 = ingangsconcentratie van de gasfase 

cijtl = vloeistofconcentratie aan het grensvlak 

CI = vloeistoffase-concentratie 

C*l = evenwichtsvloeistofconstante 

Cr = relatieve gasconcentratie 

D = verversingsgraad 

Dg = diffusiecoefficient van een komponent in de gasfase 

DI = diffusiecoefficient van een komponent in de vloeistof-

fase 

dp = diameter 

EC = eliminatiecapaciteit 

Fg = gasdebiet 

FI = vloeistofdebiet 

9 = gravitatieconstante 

h = hoogte van het filter 

J = stofflux door grensvlak 

Km = Michaelis-Menten constante 

k'g = stofoverdrachtscoefficient in de gasfase 

k'l = stofoverdrachtscoefficient in de vloeistoffase 

k'ol = totale stofoverdrachtscoefficient 

L = substraat-concentratie 

La = substraat-concentratie op tijdstip t=O 

m = verdelingscoefficient 

Vg = superficiele gassnelheid 

VI = superficiele vloeistofsnelheid 

VI = volume van de vloeistof 

Vtot = totaal volume van de schudkolf 

pH = zuurgraad 

ra = substraatafbraaksnelheid 

r = maximale substraatafbraaksnelheid a,max 
S = micro-organisme-concentratie 

So = micro-organisme-concentratie op tijdstip t=O 

T = temperatuur 

t = tijd 
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Y = yield-coefficient [g ds/g subs1 

z = co6rdinaat in de hoogte-richting [mJ 

Griekse symbolen 

€ = gemodificeerde extractiefactor [-J 
~ = tolueenbelasting (bio-trickling filter) [ g/m3, 

n = tolueenbelasting (waskolom) (g/m3: 

I-£g = viscositeit van de gasfase [kg/m, 

1-£1 = viscositeit van de vloeistoffase [kg/m, 

1-£ = groeisnelheid organismen [l/s J 

I-£max = maximale groeisnelheid organismen [l/sJ 

PI = dichtheid van de vloeistof 
I 

[kg/m-

fg = dichtheid van het gas [kg/m-

a = oppervlaktespanning [N/mJ 

°c = critische oppervlaktespanning [N/mJ 
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1 INIEIDING 

In West-Europa wordt 780.000 ton tolueen per jaar geproduceerd. Tolueen 

komt voor in producten als verf en lijm en wordt vaak als oplosmiddel in de 

chemische industrie gebruikt. Door de vluchtigheid van tolueen vindt een 

grote emissie naar de lucht plaats: in Nederland bedroeg de uitstoot in 

1984 naar schatting 15.000 ton/jaar (Peereboom, 1986). 

Deze uitstoot naar de lucht leidt tot milieuproblemen. Ten eerste door 

het aandeel dat tolueen bijdraagt aan de fotochemische smog. Daarnaast ont

staan, vooral plaatselijk, te hoge concentraties in de lucht. Tolueen prik

kelt al in lage concentraties de slijrnvliezen en wordt in de longen gemak

kelijk in het bloed opgenomen. Daarvandaan werkt het vooral in op het 

centrale zenuwstelsel, de lever en het hart. De MAC-waarde is 0.375 g/ro3. 

De gevaren van tolueen hebben tot het inzicht geleid dat de uitstoot 

beperkt moet worden. Dit moet bij voorkeur preventief gebeuren. Hiertoe 

wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar verf op waterbasis. Ondanks de 

veelbelovende ontwikkelingen op dit terrein, zal deze verf waarschijnlijk 

pas op middellange termijn (10 - 20 jaar) in grote hoeveelheden gebruikt 

kunnen worden. Verder is het niet mogelijk om aIle producten en produc

tieprocessen tolueen-vrij te maken. De uitstoot van tolueen zal dus ook in 

de toekomst aanzienlijk blijven. 

Voor de verwijdering van tolueen uit gasstromen zijn verschillende 

technieken voorhanden. Tolueen kan geadsorbeerd worden aan actieve kool, of 

in een wastoren verwijderd worden. Ook kunnen de afgassen als verbran

dingslucht gebruikt worden of kan tolueen katalytisch geoxideerd worden. Al 

deze technieken hebben als nadeel dat ze duur zijn. De eerste twee tech

nieken verplaatsen bovendien het probleem van tolueen naar een andere 

milieucampartiment. 

Een veelbelovende tecru1iek is biologische gasreiniging. Hierbij degra

deren micro-organismen de verontreinigingen. Deze techniek is relatief 

goedkoop en veroorzaakt geen verschuiving van het milieuprobleem orndat de 

micro-organismen de verontreiniging veelal volledig kunnen afbreken. 

Daarnaast kan de microbiele afbraak tot zeer lage concentraties plaats 

vinden. Een van de systemen die hiervan gebruik maakt is het biofilter. 

Hierbij wordt de gasstroom door een bed geleid waarin natuurlijk materiaal 

(compost, lava etc.) als drager voor de micro-organismen fungeert. 

Een biofilter kent echter een tweetal problemen. Het eerste probleem 
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vormt de vochthuishouding in het filter: wanneer het te droog is gaat de 

compost in het filter scheuren en treedt kanaalvonning op. Wanneer het te 

nat is klinkt het filter in en ontstaat een te hoge drukval. In de praktijk 

wordt vaak bevochtiging van de gasstroom toegepast, echter di t garandeert 

niet dat bavengenoernde effecten uitblijven. Het tweede probleem ontstaat 

door ophoping van reactieproducten in het filter. Hierdoor kan een remming 

van de activiteit van de rnicro-organismen optreden. Bij tolueen is de 

verwachting dat geen remmende metabolieten optreden. 

Het bio-trickling filter biedt aan deze problernen een oplossing. Bij dit 

filter wordt vloeistof continu over een inerte pakking gerecirculeerd, 

waarbij de pakking als drager voor de rnicro-organismen fungeert. In het 

trickling filter ontstaat geen uitdroging en ook geen hoge drukval, vanwege 

de hoge porositeit van het bed. Bovendien kan het systeem geoptirnaliseerd 

worden, orndat de waterfase controle- en regelmogelijkheden biedt. Zuurvor

rning kan worden gecornpenseerd door neutralisatie met loog. 

Bij het onderzoek op de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) naar 

biofilters, bleek tolueen een rnoeilijk afbreekbare component. Ibor optirnale 

amstandigheden te creeren zou in een bio-trickling filter wellicht een 

hogere afbraak gerealiseerd kunnen worden, zodanig dat ook de te verwachten 

hogere (investerings-)kosten terugverdiend kunnen worden. 

Het onderzoek naar bio-trickling filters op de TUE richt zich speciaal 

op de afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen. Onrlat de uitstoot van deze 

stoffen veelal gepaard gaat met die van tolueen, is het ook voor dit 

onderzoek interessant te weten hoe de afbraak van tolueen in een trickling 

filter verloopt. 

De doelstelling van di t onderzoek is dan ook na te gaan hoe groot de 

afbraakcapaciteit van tolueen in een bio-trickling filter kan worden, welke 

verschijnselen daarbij optreden en welke problernen een rol spelen. 

Daartoe wordt in hoofdstuk 2 eerst literatuur over de afbraak van tolueen 

beh.andeld, waarna experimenten aan de orde kamen met betrekk.ing tot de . 
rnicro-kinetiek (hoofdstuk 3). Dan wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het bio-

trickling filter als systeem en vervolgens worden in hoofdstuk 5 de 

stofoverdrachtsexperimenten beschreven. Hierna gaat hoofdstuk 6 in op de 

experimenten die gedurende 6 rnaanden met het bio-trickling filter zijn 

uitgevoerd. In hoofdstuk 7 worden het biofilter en het bio-trickling filter 

vergeleken en hoofdstuk 8 bevat dan conclusies en aanbevelingen. 
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2 LITERA'IUUROVERIClll' 

2.1 Microbiele degradatie van tolueen 

In de literatuur worden verschillende micro-organismen verrneld die in 

staat zijn tolueen volledig te metaboliseren (Janssen 1987). Deze micro

organismen zetten tolueen om via dihydroxybenzenen (catecholen). Sommige 

Pseudomonas-soorten volgen de route via 3-methylcatechol (tabel 2.1), 

terwi j 1 andere stammen eerst de methylgroep oxideren, waarna ui t benzoezuur 

catechol ontstaat (figuur 2.1). Na de vonning van catechol, kan ringsplit

sing optreden. Ook de gist Trichosporon cutaneurn voIgt de route via 3-

methylcatechol. 

Figuur 2. 1: Afbraakroutes van tolueen. 

3-methylca~echol 

~CM3 

~OH 
0+< 

I , 
rl .... pll ~.la' 

catechol 
_I _____ OOM °2 

I h' 0" 

Tabel 2.1: Micro-organismen en hun afbraakroutes. 

c 

Organisme Afbraakroute 

Pseudomonas aeruginosa a 
Pseudomonas paucimobilis a 
Pseudomonas put ida b 
Pseudomonas mildenbergii b 
Achromobacter sp. b 
Trichosporon cutaneurn (gist) b 
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2H..l 
I 

O
c><o 

Ih 

2J""0 , 

O 
COOl< 

! h benzoezuur 

Bron 

Kitagawa (1956) 
Funlkawa (1983) 
Gibson (1972) 
Nozaka (1969) 
Claus (1964) 
Dagley '(1981) 



In de literatuur wordt verder vermeld dat schimmels, net als zoogdieren, 

arornaten niet als nutrient beschouwen maar als xenobiotische stof (Dagley, 

1981). Dit betekent dat route c gevolgd wordt (figuur 2.1) en dat tolueen 

dus niet volledig afgebroken hoeft te worden, maar slechts gedetoxificeerd. 

Het onschadelijke hippuurzuur wordt veelal uitgescheiden. Als voorbeeld 

wordt de vezelige schimmel cunningharnella elegans genoernd, die naftaleen 

detoxificeert. 

2.2 De afbraak van tolueen in biofilters 

Het biofilter-onderzoek op de TOE heeft zich in het verleden gericht op 

de verwijdering van thinnercomponenten uit afgassen. De onderzochte thinner 

bestaat voor 63 gewichtsprocent uit tolueen. De overige bestanddelen zijn 

butanol, butylacetaat en ethylacetaat. Het onderzoek heeft geresulteerd in 

een ontwerp en de realisatie van een biofilter op praktijkschaal. Van dit 

onderzoek worden hieronder de resultaten en conclusies samengevat voorzover 

die betrekking hebben op tolueen. 

Verhagen (1981) heeft een gist, een schimmel en een bacterie opgekweekt 

uit grond bij een benzine-station. Van dit mengsel micro-organismen is de 

groeisnelheid (~ = 0.024 hr-1 ) en de yield bepaald (Y = 0.91 9 d.s./g 

tolueen). Bij een andere bacterie-stam, Pseudomonas mildenbergii, kon hij 

geen afbraak aantonen. In batchcultures werd geen zuurvorming geconsta

teerd. 

Claessen (1982) heeft gedurende 5 maanden een biofilter op laboratorium

schaal in bedrijf gehad. Dit filter bereikte een gemiddelde eliminatiecapa

citeit (EC) van 30 g/m3jhr. Claessen vond dat pieken tot 250 g/m3jhr in de 

eliminatiecapaci tei t optraden, wanneer het fil tennateriaal opnieuw gemengd 

werd. Na deze verhoging van de eliminatiecapaciteit daalde deze weer tot 30 

g/m3jhr. 

De tijdelijke toenarne van de eliminatiecapaciteit is een gevolg van een 

verhoging van de microbiologische activiteit. De verklaring van Claessen was 

dat de hoeveelheid actieve biomassa kon toenemen, doordat de micro-organis

men door de opmenging beter verdeeld werden over de pakking en zodoende kon 

op nieuwe, nog onbezette plaatsen, groei optreden. Claessen vond zijn 

hypothese bevestigd doordat bi j een tweede experiment een kleinere toename 
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optrad. De groei werd nu eerder beperkt onrlat minder filtennateriaal 

aanwezig was waarop zich nieuwe kolonien konden ontwikkelen. 

nat de eliminatiecapaciteit na de tijdelijke verhoging weer terugkwam op 

het oude ni veau, is echter in tegenspraak met de verklaring van Claessen. 

Doordat rneer plaatsen bezet zijn met biamassa, zou de eliminatiecapaciteit 

op een hoger niveau moeten kamen. 

Durlinger (1982) concludeerde dat de afbraak van tolueen niebof slechts 

in geringe mate plaatsvond in de aanwezigheid van de andere cornponenten uit 

de thinner. In een vijftrapsfilter werd tolueen pas in de laatste trappen 

afgebroken, terwij de andere, rnakkelijk afbreekbare, cornponenten al in de 

eerste twee trappen werden afgebroken. 

Kernpenaars (1984) vond een gemiddelde eliminatiecapaciteit van 25 

g/m3jhr. Het biofilter werd bij een ingaande gasconcentratie van 1.25 g/m3 

alleen gelimiteerd door de hoeveelheid actieve biomassa: er trad geen 

diffusielimitering rneer op. 

Kuipers (1987) tenslotte heeft de afbraak van styreen in een biofil ter 

onderzocht en vond dat de eliminatiecapaciteit na verloop van tijd afnarn 

doordat de biamassa harde klonten vormde. Het overdragend oppervlak daalde 

hierdoor sterk. 

Deze resultaten zijn waarschijnlijk de verklaring voor de tijtlelijk 

verhoogde eliminatiecapaciteit die Claessen (1982) na opmenging van het 

filterbed gerneten heeft. 
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3 MICR:>-I<INEl'IEK 

Micro-organismen kunnen tal van substraten afbreken. Deze substraten 

worden op twee manieren benut (figuur 3.1); enerzijds worden ze omgezet tot 

oxidatieproo.ucten (catabolisme) en leveren energie, anderzijds worden de 

substraten gebruikt. voor de aanrnaak van nieuw celmateriaal (anabolisme). In 

een derde stap, endogene respiratie, gebruiken cellen rese:rvestoffen als 

voedings- en energiebron. 

Figuur 3.1: OVerzicht van de verschillende celprocessen. 

Metabolisme Oxidation 
products 

(C02, H20) 

Substrate 
endogenous 
respiration 

3. 1 'IHEDREl'ISClIE REIATIES 

~ 
~ 

Michaelis en Menten (1913) hebben een kinetisch model ontwikkeld voor de 

afbraak van substraten door enzyrnen. Zij hebben de volgende relatie 

afgeleid: 

elL L 
ra = - -- = ra max • 

dt ' 
(3.1) 

~ + L 

met: ra = afbraaksnelheid van substraat per tijdseenheid 

[mg substraat/ljhr] 

L = concentratie van het substraat [mg/l] 

~ = Michaelis-Menten constante [mg/l] 

Monoo. (1949) heeft aangetoond dat de Michaelis-Menten relatie, die 

aIleen voor constante enzymconcentraties afgeleid is, ook toegepast kan 

6 



worden op groeiende culturen. Hij vond dat naast de afbraaksnelheid van het 

substraat, ook de groeisnelheid van de organisrnen met relatie 3. 1 te 

beschrijven is: 

1 dS L 
/..L = = Mmax· 

8 dt L + Km 

waarin: /..L = groeisnelheid van de micro-organisrnen [S-l] 

8 = concentratie van micro-organisrnen [g d.s./I] 

(3.2) 

Twee eenvoudige veronderstellingen Iiggen hieraan ten grondslag: ten 

eerste dat de totale hoeveelheid enzymen evenredig is met de hoeveelheid 

biomassa en ten tweede dat de groei van micro-organisrnen evenredig is met de 

substraatafbraak. De Iaatste veronderstelling kan ook als voIgt weergegeven 

worden: 

dS dL 
= - y ~ (3.3) 

dt dt 

met: Y = Yieldcoefficient [g d.s./g slibstraat] 

Combinatie van deze twee relaties levert dan de Monod-vergelijking: 

dL 1 dS /..Lmax s . L 
ra = = --- -- = ---- . ------ (3.4) 

dt Y dt Y Km + L 

Vaak geldt dat Km veel kleiner is dan L, zodat de afbraak met nulde 

orde-kinetiek beschreven kan worden: 

dL /..Lmax • 8 
= -------- (3.5) 

dt Y 

Deze relatie kan toegepast worden op batchgewijze afbraak. In.. batch

cul tures neemt de concentratie van micro-organisrnen als voIgt toe: 

8 = 80 + Y • (La - L) (3.6) 
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uit relatie 3.5 en 3.6 kan dan de volgende differentiaalvergelijking 

afgeleid worden: 

- -- = --------- + J.I.rrax 0 (Lo - L) (3.7) 
dt Y 

Deze differentiaalvergelijking heeft een analytische oplossing: 

So 
L = Lo + -- 0 (1 - exp (J.l.rraxot» 

Y 
(3.8) 

Met relatie 3.7 kan de J.I.rrax in batch-cul tures bepaald worden door de 

substraatconoentratie als functie van de tijd te volgen. De aanname dat Km 
verwaarloosd kan worden ten opzichte van L, kan geverifieerd worden door de 

afbraak tot bij lage conoentraties te volgen. Wanneer de aanname niet juist 

is, zal een afwijking van de beschrijving volgens nulde orde-kinetiek 

optreden. 

Wanneer het substraat vluchtig is, meet nag voor het gasvolume gecor

rigeerd worden. Een deel van het substraat bevindt zich dan namelijk in de 

vloeistoffase en een deel in de gasfase. Met de verdelingscoefficient (m) 

en de verschillende volumina (Vv Vtot) kan relatie 3.7 gecorrigeerd worden: 

- -- = ----------------- • 
dt Vl/Vtot (1-m) + m 

J.I.rrax 0 So 
(--------- + J.I.rrax 0 (Lo - L» 

Y 

met: Vl = volume van de vloeistof [ml] 

Vtot = totaal volume van de schudkolf [ml] 

3.2 IE EXPERIMEN.I'EN 

(3.9) 

In een schudkolf met een volume van 570 ml werd aan 200 ml medium 45 /-Ll 

tolueen toegevoegd. Hierna werd geent met 10 ml van een op tolueen voorge

kweekte culture uit het trickling filter. De samenstelling van het voedirigs

medium is beschreven in tabel 3.1. Regelmatig werden vloeistofmonsters 

genamen en gaschrornatografisch geanalyseerd (bijlage VIII). Behai.ve de 

beente schudkolf werd ook een blanco als referentie doorgemeten. De 

temperatuur was 24 ·C. Er zijn twee experimenten uitgevoerd. 
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Tabel 3.1: Concentratie van de voedingszouten in het medium. 

kation concentratie anion concentratie 
(mmoljl) (mmoljl) 

NH4 10.2 S04 5.5 
K 1.9 ro4 1.3 
ca 0.46 N03 0.46 
M;J 0.44 Cl 0.0054 
Mn 0.0059 
Fe 0.0018 

3.3 RESUI.:.mTEN 

uit het verloop van de concentratie als functie van de tijd is de 

afbraaksnelheid bepaald. Deze werd vervolgens uitgezet tegen (La - L) , 

zcx:1at met relatie 3.9 de J.Lmax berekend ken worden (figuur 3.2). Hoe lang de 

aanpassingstijd van de micro-organismen is, is niet bekend. Iaarom is 

gewacht tot 10% van het substraat weggereageerd was. Het eerstvolgende 

meetpunt wordt het nieuwe nulpunt. 

Figuur 3.2: Bepaling van de J.Lmax (experiment 1). 

Bepallng van de max. groeisnelheid 
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Van de meetpunten in figuur 3.2 is met lineaire regressie de helling 

bepaald. Wanneer nu voor het gasvolume gecorrigeerd wordt, kan de J.I.rnax 
berekend worden (tabel 3.1). uit de asafsnede kan Sc/Y bepaald worden en 

zodoende kan volgens relatie 3.8 een afbraakcurve gefit worden (figuur 

3.3). In bijlage VI zijn de experimenten in tabelvonn weergegeven. 

Figuur 3.3: Afbraakcurve van experiment 1. 
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Tabel 3.1: De experimenten en literatuu:rwaarden. 

Experiment J.I.max ~ 
[hr-.l] 

1 0.29 ± 0.04 
2 0.25 ± 0.03 

Verhagen a 0.023 
Verhagen b 0.025 
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3.5 DISalSSIE 

De twee experimenten komen goed overeen ~ het gemeten verschil val t 

binnen de fouternnarge. Ook de aanname dat de afbraak met nulde orde-kinetiek 

beschreven kan worden, is geoorloofd. Bij lage concentraties treedt namelijk 

geen afwijking van het verwachte verloop op (figuur 3.3). 

De gemeten waarden en de waarden die Verhagen gemeten heeft verschillen 

echter een factor 11. Het trickling filter is geent met 6 micro-organisrnen, 

waaronder de drie uit het mengsel (bacterie, gist en schinunel) waarvan 

Verhagen de IJ.max gemeten heeft. De hoge groeisnelheid wordt waarschijnlijk 

door een van de andere micro-organismen (Pseudomonas deodorans, Ps. 

mildenbergii of GJ40) veroorzaakt. 

3.6 CXNCIIJSIE 

De maximale groeisnelheid voor tolueen van het mengsel van de micro

organismen uit het filter is 0.27 hr-1. In de literatuur wordt een J.Lrnax van 

0.024 hr-1 venneld van een mengsel van de gist, schinunel en ba~rie 

(Verhagen, 1981). Een van de andere micro-organismen, Pseudomonas deodorans, 

Ps. mildenbergii of GJ40 is verantwoordelijk voor de hoge groeisnelheid. 
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In een trickling filter wordt vloeistof (water) continu gerecirculeerd 

over een inerte pakking. De pakking dient als drager voor de micro-organ is

men, die hierop een slijrn- of biolaag vorrnen. De verontreinigde gasstroorn 

wordt in tegenstroom door het filter gevoerd (figuur 4.1). 

Figuur 4.1: schematische weergave van een trickling filter. 

TRICKLING - h ... w,;.;:a=te:.:r~fa=s::.x-__ ..... _ 
FILTER' 

"" 1\/"\/\ 

gasfase 

spui 

nutriententoevoer 

De vloeistof absorbeert het tolueen uit de gasstroom en transporteert 

het naar de biolaag. Hier vindt de biologische oxidatie plaats. Be.hal ve 

tolueen, worden ook zuurstof en anorganische voedingszouten via de waterfase 

naar de biolaag getransporteerd en worden de reactieproducten (CO2' H20 en 

tussenproducten) via deze fase afgevoerd. Er wordt vanuit gegaan dat 

zuurstof in ruime mate in de gasstroom aanwezig is. De anorganische 

nutrienten worden aan het proceswater toegevoegd (tabel 3.1). 

On optimale condities voor de micro-organismen te handhaven is het 

filter uitgevoerd met een pH-regeling met natronloog-titratie. Een spui 

voorkornt ophoping van eventuele toxische metabolieten. 

Bijlage I geeft de technische details van het trickling filter dat voor 

de experimenten gebruikt is. 
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Ret trickling filter is gevuld met keramische Novalux Torus-zadels. In de 

literatuur is weinig bekend over de invloed van superficiEHe gas- en 

vloeistofsnelheden op de stofoverdracht van dit pakkingsrnateriaal. Deze 

gegevens zijn belangrijk voor de capaciteit van een trickling filter. 

5. 1 S'IOFUVERI:EAClfl'SREIATIES 

Ret meest gebruikte model voor beschrijving van het absorptieproces is 

het twee-film model (Whitnan, 1923). Dit model gaat uit van constante 

concentraties in gas- en vloeistoffase in de bulk, terwijl aan het grensvlak 

concentratieprofielen ontstaan in een gas- en vloeistoffilm. De even

wichtsconcentraties in de gas- en vloeistoffi~~ bepalen de stofove~~~cht 

(figuur 5.1). 

Figuur 5.1: SChernatische voorstelling van het twee-film model. 

a) absorptie 
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I 
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De stofflux (J) door het grensvlak wordt beschreven door de volgende 

relatie: 

Of: 

(5.1) 

(5.2) 

met: ki = stofoverdracht.scoefficient in de vloeistoffase [rn/s] 

~l= totale stofoverdracht.scoefficient [rn/s] 

C¥l= vloeistofconcentratie aan het grensvlak [g/m3 ] 

C* 1= evenwichtsvloeistofconcentratie [g/m3 ] 

Cl = vloeistofconcentratie in de bulk [g/m3 ] 

Wanneer we dit mcxlel toepassen voor een tegenstroorn waskolom, kan met de 

volgende aannamen een eenvoudige relatie afgeleid worden voor het stof-
I 

overdrachtsproduct 1<01' as: 

in de kolom treedt zuivere tegenstroom op 

het gas en de vloeistof doorlopen de kelom in zuivere propstroom 

het vloeistof- en gasdebiet zijn constant over de kelom 

de temperatuur is constant over de kolom 

de verdelingscoefficient is concentratieonafhankelijk 

De effect.en van terugmenging, axiale menging en kanaalvonning worden dus 

verwaarloosd . 

In stationaire toestand geldt de volgende differentiaaIvergeIijking voor 

het pIakje met oppe:rvIakte A an hCXJgte dz: 

Randvoorwaarden: 

z = 0, Cg = Cijit, CI = cfn = 0 

z = h, Cg = ~, CI = crit 
met: Cis = spe.cifiek oppe:rvIak [m2/m3 ] 

FI = vloeistofdebiet [m3/s] 

14 
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De :relatie (5.3) kan analytisdl opge1ost \to'Orden in canbinatie net de 

evenwic:hts:relatie: 

(5.4) 

Na introductie van de extractiefactor (e = mo FglF1) en de relatieve 

gasconcentratie (Cr = ~/qft), 1uidt de op1ossirg van vergelijki.n:J 5.3: 

, F1 e 
k01°as = _o--°ln [Cr° (1 - e) + e] 

A·h 1 - E 
(5.5) 

Met re1atie 5.5 kan het stofoverdrac:htsproduct direct uit metirgen van 

de relatieve gasconcentratie (Cr) bepaald \to'Orden. Via de nessabalans over 

de kolom kan Cr ook uit de concentratie van de uitgaan:ie v1oeistof (~t) 
en de be1astirg (n) berekerrl \to'Orden: 

n 
Cr=----

n - F1 o eyl.t 
(5.6) 

Het stofoverdrac:htsproduct \to'Ordt vaak met enpirische correlaties 

benaderd. De cor:relaties van Sen'Ilrelbauer (1967) en van 0n:3a (196B) \to'Orden 

veel gebruikt om de waarde van ~loas voor Raschig rirgen en Ber1 zadels te 

berekenen. Deze cor:relaties gaan uit van bet effectief benut q:pe:r:v1ak (aw) , , 
en de afzorrler1ijke gas- en vloeistofsne1heidsconstantes (k9 en k1). 

verge1ijking 5.7 geeft de orrler1irge :relatie weer: 

,law 
kQ1 0 as =, , • (-) • as 

l/kl + 11m k9 as 
(5.7) 

Sermnelbauer definieert zijn relaties als voIgt: 

aw hOVl"dp 0.46 ~·r1·9 0.5 
- = ao (' ) 0 ( ) (5.Ba) 
as #-£1 C1 

kiodp f1°V1°dp 0.6 #-£1 0.5 ~·pi·g 0017 
- = 13· ( ) 0 (-) 0 ( ) 

OJ. ILl flo OJ. ILi 
(5.Bb) 

~odp fgOVgodp 0.6 #lg 0.33 
- = o( ) 0 (_) (5.Be) 

ng #lg ig·ng 
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Tabel 5.1: Coefficienten voor de correlaties van Senunelbauer. 

Raschig ringen Berl zadels 

a 0.0061 0.00755 

13 
(as = 4. 62/dp) 
0.3 

(as = 5.93/dp) 
0.25 

d 0.7 0.85 

Onda stelt de volgende correlaties voor: 

aw ac 0.75 flovl 0.1 vioas -0.05 flovi 0.2 
-- = 1 - exp{-1.45 o (--) 0 (-----) 0 (-----) 0 (-----) (5.9a) 
as a asolLl g aoas 

, fl 0.33 Plovl 0.67 ILl -0.5 0.4 
kl o(----) = 0.0051·(-----) 0 (-----) 0 (as0dp) 

I-Ll"g awolLl fl°OJ. 
(5.9b) 

, RoT fgOVg 0.7 /-Lg 0.33 -2.0 
k~o----- = C,o(-----) 0 (-----) 0 (a od ) 
-~ _ s p 

as·/-Lg asOILg fgong 
(5.9c) 

Onda gebruikt dezelfde coefficienten voor meerdere pakkingsmaterialen. 

Coefficient C1 is afhankelijk van de deeltjesdiameter: wanneer dp groter is 

dan 0.5 inch is C1 5.23 en voor kleinere pakkingsdeel tjes 2.00. 

Bij zowel de correlaties van Senunelbauer als die van Onda zijn aw en ki 

niet afhankelijk van de gassnelheid, maar een functie van de vloeistofsnel

heid. De overdrachtsconstante van de gasfase (~) is onafhankelijk van de 

vloeistofsnelheid en wordt slechts beinvloed door de gassnelheid. 

502 IE EXPERIMENl'.EN 

De stofoverdrachtsexperilnenten zijn uitgevoerd in een trickling filter 

met een dianeter van 0.3 m en een bedhoogt.e van 0.80 m gevuld met 1/2 inch 

Novalux Torus-zadels (bijlage II). Vloeistof (water) en gas (lucht) zijn in 

tegenstroorn door de kolom gevoerd. Het stofoverdrachtsproduct is gemeten als 

functie van de superficiEHe gas- en vloeistofsneIherlen (tabel 5.2). 
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Tabel 5.2: Ingestelde waarden van gas- en vloeistofsnelheden. 

vI v 
[mjhr] [rnfih.J 

2.2 9 
4.3 45 
6.5 90 
8.7 180 

14.5 
20.5 

Ret stofoverdrachtsproduct is op twee rnanieren berekend: via de relatieve 

gasconcentratie (Cr) en via de concentratie van de uitgaancle vloeistof 

(~it). Beide concentraties zijn gaschrornatografisch bepaald (bijIage VIII); 

de relatieve gasconcentratie is hierbij direct gemeten, terwijl de vloeis

tofconcentratie met behulp van ijkmonsters is bepaald. 

Met een foutenanalyse (bijIage IV) is de fout in het stofoverdrachtspro

duct berekend. De keuze tussen de ~l· as op basis van de relatieve gascon

centratie of die gebaseerd op de vloeistofconcentratie is op die fout 

gestoeld: steeds is de waarde met de kleinste fout gekozen. 

5.3 

Ret stofoverdrachtsproduct varieert tussen 0.0015 en 0.011 s-l (figuur 

5.2). Ret product wordt grater bij toenemende gas- en vloeistofsnelheden. 

De fout in figuur 5.2 is absoluut weergege-ven; de relatieve fout varieert 

tussen 5 en 45%. 

In figuur 5.3. worden de meetresultaten vergeleken met waarden uit de 

correlaties van Sennnelbauer en in figuur 5.4 met die van onda. Voor de 

correlaties van Semmelbauer zijn de constante.'1 voor Berl-zadels ingevuld; 

bij de relaties van onda is c1 = 2.00 gebruikt. Bijlage V geeft de overige 

parameters • 

17 



Figuur 5.2: Gemeten ~l· as als functie van Vg en Vl' 
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Figuur 5.3: Vergelijking met ~l'as uit de correlaties van Semrnelbauer. 
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De ge:rreten waarden van ~l·as kanen geed overeen net de waarden die net 

de correlatie van Orrla bereken:1 zijn. Slechts bij lage gassnelheden wordt 

het verschil lager dan de neetfoot. De waarden voor ~l·as die net de 

correlatie van Semmelbauer berekerxl zijn, zijn te hoog in vergelijki.rg net 

de ge:rreten waarden. Bij beide correlaties is het bevochticp ~lak laag: 

tussen 9 en 38% (tabel 5.3). 

Tabel 5.3: O'Verzicht van de parameters voor stofoverdracht volgens cor

relaties van Semmelbauer en Orrla. 

Semmelbauer Orrla 

kl [nVs] 1.1 - 6.4 10-3 0.6 - 4.7 10-4 
kli [nVs] 0.4 - 1.3 10-4 2.1 - 5.7 10-5 

(~as) [-] 0.09 - 0.25 0.18 - 0.38 
klol [nVs] 0.3 - 1.2 10-4 0.9 - 3.4 10-5 

k ol·as [l/s] 0.2 - 2.2 10-2 1.7 - 9.7 10-3 

5.4 DISOJSSIE 

uit zCMeI de ge:rreten waarden van ~l·as als die van Semmelbauer en Onda 

voIgt dat het stofoverdrachtsproduct toeneemt bij hogere gas- en vloeis

tofsnelheden. Dit wordt veroorzaakt doordat bij 'toerlelIerDe Vg en vI de 

stofoverdrachtsconstanten ~ en ki grater worden en doordat bet bevochtigd 

oppervlak toeneemt bij hogere VI. Ook blijkt dat bij hogere vloeistofsnel

heden de gassnelheid neer invloed heeft OJ? ~l· as. De oorzaak hie:r.van is 

dat de weerstarrl voor stofoverdracht voor lage VI aan de vloeistofzijde 

ligt en bij hogere snelheden neer aan de gaszijde kant te ligJen. 

Het stofoverdrachtsproduct is OJ? twee manie:ren bep3a1 d: door Cr en door 

eft te neten. Wanneer de extractiefactor groat is (f > 2.5) gaat Cr naar 

1. Een kleine veran::ierirq in Cr heeft in dit gebied een grote invloed OJ? 

~l· as· De neetfoot in Cr (4%) resulteert bier dan ook in een grote foot in 

~l"as (figuur 5.5). De foot in ~l·as die bereken:1 is met de vloeistofcon

centratie is hier redelijk (30%). Bij lage f (f < 0.4) is de uitgaanje 

vloeistofconcentratie laag. Qrrlat in dit gebied een kleine veramerirq in 

cyi t grate irnrloed heeft OJ? ~l· as, is bet stofoverdrachtsproduct met Cr 

19 



bepaald. In het tussengebied kan ~l·Cis met beide manieren met een redelijke 

fout bepaald worden. 
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Figuur 5.5: Relatieve fout in ~l· as bi j twee berekeningsmethoden. 
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De correlaties van Semmelbauer geven geen goede beschri jving van de 

meetresultaten. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de zeer lage 

gassnelheden waarbij gemeten is: de relatie voor ~ (5.8c) geldt niet voor 

Reynolds voor de gasfase (Reg) kleiner dan 100, terwijl deze hier een waarde 

tussen 2 en 40 heeft. 

Bij de correlaties van Onda worden geen limieten gegeven en deze geven 

een goede beschrijving van de meetresultaten. De afwijking bij lage 

gassnelheden val t binnen de nauwkeurigheid die meestal voor stofoverdrachts

correlaties geldt (20 -30%). 

Zelfs bij hoge vloeistofsnelheden is het bevochtigd oppervlak laag (38% 

volgens Onda).De hoeveelheid biomassa in het trickling filter zou hierdoor 

gelimiteerd kunnen zijn. 
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5.5 

1. Het stofoverdrachtsproduct (~rCis) van tolueen varieert, voor Novalux 

Torus-zadels van 1/2 inch, tussen 0.0015 en 0.011 s-l bij vloei

stofsnelheden van 2.2 tot 20 lD/hr en gassnelheden van 9 tot 180 mjhr. 

Deze waarden zijn berekerd met bet lOOdel. van ideale tegenstroc::m. 

2. Bij een hCXJe extractiefactor (€ > 2.5) kan ~r Cis met een redelijke 

fout uit de relatieve gasc:x:>rlO:mtrtie (Cr) berekerd worden, terwijl bij 

lage € (€ < 0.4) ~l· Cis bet best berekerd kan worden uit de uitgaande 

vloeistofconcentratie (df-t). In bet tussergehied kan ~l·Cis met beide 

concentraties bepaald worden. 

3. De correlaties van Orxla geven een goede beschrijvin;J van de neetresul

taten, die van Semmelbauer niet. De correlaties van Semmelbauer zijn 

ook niet afgeleid voor zulke lage gassnelheden. 

4. Het bevochtigd oppervlak bij de in;Jestelde vloeistofsnelheden is laag: 

tussen de 18 en 38% (Orxla). Hierdoor kan de hoeveelheid bianassa in het 

tricklin;J filter gel:ilni.teerd zijn. 
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6 EKPERIMENl'EN MEl' HEr BIQ-lIRICKLING FIUI'ER 

Gedurend.e 6 maanden is met een trickling filter op laboratoriumschaal 

geexperimenteerd. In het filter zijn drie runs uitgevoerd. In run I en II 

is getracht onder verschillende condities een zo hoog mogelijke eliminatie

capaciteit te bereiken. Onrlat bij beide runs dichtgroei van het filter 

optrad als gevolg van sch:immelgroei, is bij de derde run pimaricin, een 

sch:immeldodend middel, toegevoegd. 

Dit hoofdstuk behandelt eerst de wijze waarop de metingen zijn uitgevoerd 

(§ 6.1). Hierna wordt in § 6.2 run I beschreven. In § 6.3 worden dan in een 

intermezzo de experimenten met het sch:immeldodend middel besproken. 

Vervolgens kamt run II ter sprake (§ 6.4). In § 6.5 kamt run III· aan de orde 

en tot slot wordt in § 6.6 de stofoverdracht in het filter besproken. 

6. 1 MEEJlo1EIH)I).E 

Het bie-trickling filter heeft een aantal parameters die onafhankelijk 

van het systeem zijn. Dit zijn de belasting van tolueen (~), de superficiele 

gas- en vloeistofsnelheid in het filter (Vg en vI) en de verversingsgraad 

van de vloeistof (D). Ook de ingangsconcentratie van de gasstroom is een 

onafhankelijke parameter; zij wordt bepaald door de belasting en de 

gassnelheid. Andere parameters zijn afhankelijk van het functioneren van 

het systeem (tabel 6.1) en dienen gemeten te worden. 

Tabel 6.1: OVerzicht van belangrijke parameters. 

Onafhankelijke parameters Afhankelijke parameters 

1 belasting [gjrn3jhr] 1 conversie [-] 
2 gassnelheid [rnjhr] (eliminatiecapaciteit) [gjrn3jhr] 
3 vloeistofsnelheid [ITI/h!"] 2 zuurgraad [-] 
4 verversingsgraad [hr-1] 3 locx;Jgebruik [mmoljhr] 

(spuidebiet) [ljhr] 4 temperatuur [ ·C] 
5 drukval over het bed [em w.k.] 
6 hoeveelheid biomassa [gd.s.] 
7 drogestofgehal te van [gew. %] 

de biolaag 
8 activiteit van de [g toljg 

biomassa d.s.jhr] 
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De conversie is bepaald door gaschromatografisch de concentratie van de 

in- en de uitgaande gasstroom te meten. De apparatuur hiervoor wordt in . 
bijIage VIII nader beschreven. Met de conversie en de belasting kan de 

eliminatiecapaciteit (EC) van het filter berekend worden. Dit is de 

hoeveelheid tolueen die het filter per m3 reactor per tijdseenheid afbreekt. 

Met een foutenanalyse is de fout in de eliminatiecapaciteit berekend 

(bijIage IV). Deze fout wordt door meetfouten in de conversie en in de 

belasting bepaald. 

De Rtl en de temperatuur van de vloeistof zijn dageIijks geregistreerd. 

Vanaf de 1ge dag van run I is met een natronloog-titrator de pH op 7.0 

afgeregeld. 

Bij de 2e en de 3e run is de drukval over het filter bepaald. Hiertoe 

werd het verschil tussen de druk bij de ingang van de gasstroom en de druk 

na 80 em bed gemeten, steeds bij een gassnelheid van 33 rnjhr. 

Na elke run is de hoeveelheid droge stof per pakkingsdeeItje en het 

drogestofgehalte van de biolaag bepaald. Uit het filter werden een groot 

aantal pakkingsdeeItjes met biolaag gehaald en - nog vochtig - g~wogen. Bij 

60 ° C werden deze gedroogd tot constant gewicht. Met het gewicht van de 

pakkingsdeeItjes zelf konden beide parameters berekend worden. 

Na de Ie run is tevens de activiteit van de biolaag bepaald. Hiertoe 

zijn op verschiIIende plaatsen van het filter pakkingsdeeItjes met biolaag 

uit het bed gehaald en gewogen. Vervolgens zijn de deeItjes in een schudkolf 

met 200 ml medium overgebracht en is 45 /-LI tolueen toegevoegd. De afbraak

snelheid werd gemeten door de tolueenconcentratie in de vloeistof gaschroma

tografisch te volgen. 

Door de grote hoeveelheid biornassa, kan de groei van de micro-organismen 

verwaarloosd wordan ten opzichte van de beginconcentratie, zodat in relatie 

3.5 So in plaats van S gebruikt mag worden: 

= (6.1) 
dt Y 

Zodoende wordt een Iineaire afname van de concentratie gemeten. Na 

afloop van het experiment werd de vloeistof gecentrifugeerd en de biornassa 

werd bij 60°C gedroogd. De activiteit is uitgedrukt als de afbraaksnelheid 

per hoeveelheid droge stof [g tol/g d.s.jhr]. 
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6.2 RJN I 

Aan het begin van deze nm is het trickling filter geent met een 

o~ekweekte schudculture met 6 verschillende micro-organismen, te weten 

Pseudoroc>nas mildenbergii en Pseudoroc>nas deodorans, GJ40 (Janssen, RUG), en 

een bacterie, schi:mmel en gist die van grond bij een benzi.ne-station zijn 

o~ekweekt (Verhagen, 1981). Bij de ent was de gedacht.engarg dat het micro

organisme dat het best bij het systeem zou passen, zou ove:rblijven (survival 

of the fittest). 

Deze nm heeft 84 dagen geduurd. 

6.2.1 O::n:lities van DID I 

In tabel 6.2 wordt een overzicht gegeven van de parameters tijdens nm 

1. Hie:rbij zijn de eerste 12 dagen apart venneld, onrlat in deze opstartfase 

tolueen aan de vloeistoffase is toegevoegd. 

Tabel 6.2: OVerzicht van de ingestelde parameters tijdens nm 1. 

pa.raneter dag 0-12 dag 12-84 

belasting ~ - 100 - 200 [g/m3jhr] 
gassnelheid Vg 0 8 - 55 [nVhr] 
vloeistofsnelheid VI 16.5 2.2 - 22 [~] 
verversingsgraad D 0 0 - 0.047 [hr- ] 

vloeistofconcentratie CI 10 - [g/m3] 
evenwichtsconcentratie Cg,clm - 5 - 85 [g/m3] 
van het ingaande gas 
zuurgraad pH - 7.0 [-] 
temperatuur T 30 30 [ °C] 

Om groei te bevorderen zijn hoge concentraties aangelegd (Cg,clm tussen 5 

en 85 g/m3) , zoals tabel 6.2 laat zien. !)?or de hoc:Je belasting en lage 

gassnel.heden worden deze hoc:Je concentraties bereikt. De gas- en vloeistof

snelheid (figuur 6.2 en 6.3, bijlage III, pag 6ai uitklapvel) zijn een 

aantal keer sterk verhoogd of verlaagd om de invloed op de eliminatiecapa

citeit te onderzoeken. Daartoe is ook de evenwichtsconcentratie (Cg,clm) 

(figuur 6.4) gevarieerd. 
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In het begin van de run is de vloeistof niet ververst (figuur 6.5). Vanaf 

de 1ge dag is dagelijks ongeveer 2.5 liter van de vloeistof afgetapt en weer 

met nelium aangevuld. Op de 76e dag is een spuipomp geinstalleerd waardoor 

continu gespuid ken worden. Tevens is toen de verversingsgraad vertloogd van 

0.010 tot 0.047 hr-1 . . 
In bijlage III zijn alle relevante parameters van deze run weergegeven. 

6.2.2 Resultaten van run I 

Elirninatiecapaciteit 

Figuur 6.1 geeft het verloop weer van de eliminatiecapaciteit (EC) als 

functie van de tijd. In dit verloop zijn drie periodes te onderscheiden. In 

de eerste periode (opstart, dag 0 - 42) stijgt de eliminatiecapaciteit tot 

zoln 17 g/m3,fhJr. Daarna blijft de eliminatiecapaciteit met uitzondering van 

enkele lagere waarden, ongeveer constant (periode 2, dag 42 - 76). In de 

laatste periode (periode 3, dag 76 - 84) neemt de eliminatiecapaciteit snel 

toe tot 39 g/m3/hr, om daarna weer af te nemen tot 14 g/m3/hr. D!= run moest 

aan het eind van periode 3 worden afgebroken, orrrlat het filter dichtgegroeid 

was. 

Tabel 6.3: overzicht van de belangrijkste waarnemingen tijdens run 1. 

dag kleur van overige waarnemingen 
de biomassa 

15 - aangroei zichtbaar op pakking van het filterbed. 
19 lichtgeel vloeistof troebel ~ vlokken in de vloeistof ~ vlokken 

bestaan ui t bacterien. 
23 vloeistof weer helder. 
40 donkergeel schimrnels, bacterien en hogere organismen aangetoond. 
72 zwart 
77 geel vloeistof troebel, vlokken in vloeistof ~ vlokken 

bestaan uit bacterien en schimmels. 
82 donkergeel filter dichtgegroeid. 

Waamemingen 

De kleur van de biomassa gaat, zeals tabel 6.3 laat zien, gaandeweg van 

lichtgeel naar donkergeel en zwart. In periode 3 treedt dan kleuromslag OPt 
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waarna de kleur weer geleidelijk verandert van geel naar donkergeel. uit de 

overige waamemingen (tabel 6.3) blijkt dat de vloeistof van dag 19 tot 23 

troebel is geweest. Ook in periode 3 was de vloeistof troebel. Gedurende de 

rest van de run is de vloeistof steeds helder gebleven. 

Loogverbruik 

Het loogverbruik is in deze run niet geregistreerd amdat dit sterk 

varieerd.e onder invloed van de onregel1natige aftap van procesvloeistof. 

In bijlage III worden aIle parameters grafisch weergegeven. 

Experimenten achteraf 

Na de run is het filter opengernaakt. De deeltjes net onder de sproeier 

waren bedekt met geel/glazige biomassa (tabel 6.4, monster 1). Ook bovenin 

het bed, maar dan aan de buitenkant, bevonden zich deeltjes die aIleen door 

een zwarte biolaag orrgeven waren (monster 2). In de rest van het filter was 

de biomassa donkergeel (monster 3 en 4). Alleen langs de glaswand van het 

filter was de biomassa geler (monster 5). De resultaten van de metingen aan 

de verschillende monsters, zijn in tabel 6.4 venneld. Bij het mengmonster 

zijn een groot aantal deeltjes sarnen gevoegd. 

Tabel 6.4: Resul taten van de metingen aan pakkingsdeel tj es. 

Monster Omschrijving Hoogte Drogestof Hoeveelheid activiteit 
gehalte droge stof [g tol/g 

[m] [gew.%] [g ds/dltje] d.s.jhr] 

1 gele biolaag 1.05 2.3 0.028 0.0165 
2 zwarte biolaag 1.05 4.6 0.025 0.0084 
3 random monster 0.80 4.0 0.032 0.0063 
4 random monster 0.80 4.0 0.033 0.0066 
5 monster bij glasw. 0.80 3.6 0.041 0'.0093 

6 mengrnonster n.v.t. 3.6 0.023 -

(- = niet ga~~~) 

uit tabel 6.4 blijkt dat de activiteit van de gele biomassa hoger is dan 

die van de arrlere monsters. Ook de activiteit van monster 5 is significant 

hoger dan die van monster 3 en 4. De fout is te groot om verschillen te 

signaleren tussen de monsters 2, 3 en 4. Verder wijzen de experimenten uit 

dat het drogestofgehal te van de gele biolaag (2.3%) lager is dan dat van de 

zwarte biolaag (4.6%) en van het mengmonster (3.6%). Tenslotte is te zien 

dat de hoeveelheid droge stof van monster 1 - 5 sterk varieert van 0.025 -
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0.041 g d.s./deeltje. Het mengrnonster heeft een lagere waarde: 0.023 g 

d.s./deeltje. 

Bij de experimenten is waargenornen dat de biomassa niet of slechts zeer 

zwak gehecht is aan de pakkingsdeeltjes, onrlat de biolaag na enkele schud

bewegjn;Jen in voedingsmedium gernakkelijk loskwam van de deeltjes. 

Eliminatiecapaciteit 

Orrdat bij de opstart met tolueentoevoeging in de vloeistoffase geen 

groei te zien was, is overgestapt naar toevoer in de gasfase. Hier was weI 

snel (na 3 dagen) aangroei te zien. Zuurstofgebrek kan een rol gespeeld 

hebben, want hoe weI het filter dagelijks doorstroonrl werd met lucht, werd 

een rottjn;Jslucht waargenomen. 

De toename van de eliminatiecapaciteit tot zoln 17 g/mijhr (figuur 6.1) 

zou verklaard kunnen worden door groei van de biomassa. Bi j een constante 

substraatconcentratie (L in de Monodvergelijkin;J is constant) nag dan de 

volgende relatie toegepast worden: 

(6.1) 

Op de 15e dag is de eliminatiecapaciteit 4 g/m3jhr, op de 42e 20 g/m3jhr. 

Invullen van 52/51 = 20/4 en t2 - t1 = 27 geeft als resultaat: ~ = 0.0025 

hr-1 . De totale groei is dus ongeveer 100 keer lager dan de maxilnale groei 

(~ gemeten = 0.27 hr-1). 

De groei stopt op de 42e dag en hierna blijft de eliminatiecapaciteit 

constant, afgezien van twee dalingen (figuur 6.1). Tegelijkertijd met de 

eerste daling van de eliminatiecapaciteit wordt het gasdebiet verlaagd en 

stijgt de concentratie (figuur 6.2 en 6.4). Het is niet waarschijnlijk dat 

dit de oorzaak is van de stop van de groei: zowel op de 1ge als op de 35e 

dag hebben soortgelijke veranderingen de eliminatiecapaciteit niet be

invloed. Ook de vloeistofsnelheid daalt op de 42e dag (figuur 6.3). echter 

bij dezelfde vloeistofsnelheid bereikt de eliminatiecapaciteit een aantal 

dagen later weer het oude niveau van 17 g/m3jhr, zodat ook dit niet de 

oorzaak kan zijn. Daarbij is op dag 70 ook geen invloed op de eliminatie-
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capaciteit gemeten na de daling van de vloeistofsnelheid. Voor de dalingen 

van de eliminatiecapaciteit is op basis van de gas- en vloeistofinstellin

gen, geen directe verklaring voorhanden. 

Vanaf dag 76 stijgt de eliminatiecapaciteit sterk. oit wordt veroorzaakt 

door het aanleggen van een hoog spuidebiet. Ben aannemelijke verklaring 

hiervoor is dat remmende stoffen op;Jehoopt zijn in het filter, die na de 

vernoging van de verversingsgraad in een lagere concentratie voorkomen. 

uit de literatuur is bekend dat voor innnobilisatie in een continu 

systeem, de ver:versingsgraad (0) van de vloeistof in het systeem groter meet 

zijn dan de maximale groeisnelheid (Heijnen, 1983). Slechts wanneer aan deze 

voorwaarde voldaan is, kan hechting optreden. De aangelegde verversingsgraad 

is hoger dan de IJ.max die Verhagen (1981) gemeten heeft. Toch kan over

schrijding van bovengenoenrle voorwaarde niet de explosieve groei met 

vlokvorming in de vloeistof veroorzaken. Dan zoo irorners juist hechting op 

moeten treden. Uit de activiteitsexperimenten blijkt echter dat de biornassa 

niet of slechts heel zwak gehecht is. 

Na de 80e dag daalt de eliminatiecapaciteit weer (figuur 6.1). oit kan 

veroorzaakt worden doordat door de dichtgroei van het systeern kanaal vonning 

optreedt en het overdragend oppervlak (aw/as) afneernt. 

Kleur 

Er treedt een verschuiving van kleur op van lichtgeel (dag 19) naar 

donkergeel (dag 40) en zwart (dag 70,tabel 6.3). De gele kleur wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door catechol, waardoor de biolaag geel lijkt. Op 

platen is aangetoond, dat de zwart.e kleur verschijnt wanneer de schirnmels 

ooder worden. Na ongeveer 5 dagen treedt zwartkleuring op. 

De geleidelijke verschuiving kan dan ook verklaard worden doordat steeds 

meer schimmels in het filter voorkomen. De zwarte kleur van de schirnmel 

gaat ove...-rtleerse..n op de pakking. Dit betekent niet dat er geen andere 

organismen meer voorkomen in het filter. Op platen van de zwarte biornassa 

groeiden namelijk zowel schimmels als bacterien. 

Bij de grote groei in periode 3 treedt kleuromslag op. Deze omslag kan 

verklaard worden doordat plotseling veel jonge biornassa ontstaan is. Na een 

aantal dagen treedt weer het verouderingseffect van de schirnmel op en 

verschuift de kleur weer naar donkergeel. 
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Hogere organismen 

Er zijn hogere organismen gesignaleerd in het filter (tabel 6.3). Deze 

organismen voeden zich met bacterien. De waargenomen organismen vertonen 

veel overeenkornst met zogenaanrle raderdiertjes (bijlage IX). 

Verzurinq . 
De verzuring van de vloeistof is niet gesignaleerd in experimenten van 

Verhagen (1981) met batchcultures. De zmrrvonning kan verklaard. worden door 

ophoping van zure stofwisselingsproducten (benzoezuur). 

yield 

De gemiddelde hoeveelheid dro;}e stof (d.s.) per deeltje bedraagt 0.023 9 

d.s./deeltje (tabel 6.4). Alle andere monsters hebben hogere waarden, maar 

deze monsters zijn niet random genomen. Deze monsters zijn namelijk 

geselecteerd op kleur (activiteit). 

uit de hoeveelheid dro;}e stof per deeltje en het aantal deeltjes in het 

filter (bijlage I) kan de totale hoeveelheid droge stof in het filter 

berekerrl worden: 0.023 9 d.s./deeltje • 36000 deeltjes wordt 830 9 d.s. in 

het filter. 

De hoeveelheid tolueen die de micro-organismen afgebroken hebpen, wordt 

voorgesteld door de oppervlakte van de figuur van eliminatiecapaciteit 

versus de tijd. In totaal heeft de biamassa 1030 9 tolueen afgebroken 

(oppervlaktebepaling~ bijlage III). Met de totale hoeveelheid droge stof 

die na de run in het filter aanwezig was (830 9 d.s.), kan de yield berekend 

worden: Y = 0.81 9 d.s./g tol. In batch-cultures is de yieldcoefficient 0.91 

9 d.s./g tol (Verhagen, 1981). 

Hieruit blijkt dug dat slechts 10% van de biamassa uitgespoeld is. Dit is 

in overeenst.emming met de waarnemingen: de vloeistof is altijd helder 

gebleven, slechts in het begin (dag 19 - 23) en bij de explosieve groei van 

dag 76-81 was de vloeistof troebel. Hierdoor heeft ophoping van biomassa 

plaatsgevoooen, met dichtgroei als resul taat. De ophoping wordt veroorzaakt 

door schimmels. De micro-organismen worden waarschijnlijk in het vezelige 

netwerk van de schiJ:mnels vastgehouden, waardoor geen uitspoeling kan 

optreden. 

De biolaag bestooo voor 3.6% uit dro;}e stof. Ret gewicht van de natte 

biolaag kan dan berekend worden: 830 9 d.s.· (1/0.036-1) levert 22 kg natte 

biomassa. Met de aanname dat de dichtheid van natte biornassa dezelfde is als 
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die van water, betekent dit dat 22 liter door de biOIPaSsa ingenomen wordt. 

Ret leeg volume van het filter is 25 liter. De dichtgroei is dus ook 

kwantitatief verklaard. 

De dichtgroei is ongewenst onrlat hierdoor het bie-trickling filter niet 

stationair in bedrijf gehouden kan worden. Op industriele schaal is het 

ondoenlijk om het pakkingsmateriaal schoon te make.'1. 

Activiteit 

De hogere activiteit van de gele biomassa (tabel 6.4) kan verklaard 

worden doordat deze biomassa meer j ong materiaal bevat dan de donkergele en 

zwarte biornassa. De ouder wordende biolaag bevat steeds meer biornassa die 

niet of minder actief is. Omdat bijna geen uitspoeling optreedt, blijft ook 

deze massa op de pakkingsdeeltjes aanwezig. De afbraaksnelbeid per hoeveel

heid droge stof wordt dan ook lager. 

uit de gerniddelde activiteit per gram droge stof (0.0065 9 tol/g d.s.jhr) 

en de hoeveelheid droge stof in het filter (830 9 d.s.) kan de maximale 

afbraakcapaciteit van het filter berek.end worden. Deze bedraagt 130 g/m3/hr 
bedraagt. De hoogste waarde van de gemeten eliminatiecapaciteit (39 g/m3 jhr) 

is echter een factor 3 lager. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door . 
diffusielllnitering. In de batchcultures is de biornassa gesuspendeerd, zodat 

geen diffusielllnitering optreedt, terwijl dit in het filter weI het geval 

zou kunnen zijn, vanwege de dikke biolagen. 

De maximale activiteit kan gedefinieerd worden als I1-rrax/Y. Bij deze 

waarde zou de biolaag alleen bevolkt worden door actieve micro-organismen, 

terwijl micro-organisrnen in rust, bijpopulaties of hogere organismen niet 

voorkomen. Deze waarde (Il-rrax/Y = 0.30 9 tolueen/g d.s.jhr) kan vergeleken 

worden met de gemeten activiteit. Zo blijkt dat slechts 2% van de donkergele 

biornassa actief is, en 5% van de gele biornassa. Door uitspoeling van niet 

actief materiaal te verhogen, zal deze waarde toe kunnen nemen. 

6.2.4 Cl:n:::lusies 

1. De eliminatiecapaciteit heeft een constante waarde hereikt van 17 

g/m3 jhr. Aan die constante waarde is een groeiperiode van 40 dagen 

voorafgegaan. Er is een piekwaarde van 39 g/m3 jhr bereikt. Door het 

aanleggen van een hoge verversingsgraad (0.047 hr-1) is deze piekwaarde 
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ontstaan. De aanwezigheid van rermnende stoffen zou een verklaring voor de 

stijging kunnen zijn. 

2. Gedurende de nm treedt een kleurverschui ving op van geel naar donkergeel 

en zwart. De gele kleur wordt waarschijnlijk veroorzaakt door catechol, 

waardoor de biomassa geel lijkt. De zwarte kleur verschijnt wanneer de 

schllnrnels ouder worden. Gaandeweg kamen steeds rneer schimmels voor in het 

filter, waardoor de zwarte kleur gaat overheersen. De gele biomassa heeft 

een hogere activiteit (0.0160 g tol/g d.s.jhr) dan het gemiddelde 

(donkergele massa; 0.0065 g tol/g d. s.jhr) . 

3. De dichtgroei wordt veroorzaakt door de schimmels. De micro-organismen 

worden waarschijnlijk vastgehouden in het filterbed door de vezelige 

structuur van de schimmels. Slechts 10% van de biomassa is ui tgespoeld 

uit het bed. Het tijdstip van dichtgroei kon geverifieerd worden met het 

drogestofgehal te en de hoeveelheid droge stof. De dichtgroei is ongewenst 

onrlat het een stationaire bedrijfsvoering van het bie-trickling filter in 

de weg staat. 

4. De maximale eli.'r'['.i.n.atiecapaciteit van de biomassa in het filter zou 

volgens batchproeven 130 g/ro3 jhr moeten bedragen. De hoogst gemeten 

waarde van de eliminatiecapaciteit verschilt hierrnee een factor 3. De 

afbraak in het filter wordt dus gerenrl. Waarschijnlijk speelt dif

fusielimitering een roI. Vergeleken met de maxlinale activiteit Jl-rrax./Y is 

slechts 2% van de biomassa actief. Deze waarde kan verboogd worden door 

orhoping te voorkornen. 

5. In het fil terbed komen bacterien, schimmels en hogere organismen voor. 

Orrdat de schimmels de oorzaak zijn van de ophoping van de biomassa in het 

filter, is gezocht naar eeJ1 middel dat schimnels selectief kan dcxlen, en 

oplosbaar en stabiel is in water. Deze paragraaf gaat eerst kort in op 

literatuur over schinuneldcxlende middelen, waarna de experimenten besproken 

worden. 
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6.3.1 Literatwr 

SchilTImeldodende middelen (fungiciden) worden veel gebruikt in de landbouw 

en in de medische wereld. De meeste schbnmeldodende middelen zijn an

tibiotica. Een groep antibiotica zijn de polyene macrolides, allen geprodu

ceerd door streptomyces sp. (Dekker, 1969). De structuur is kernnerkend voor 

deze groep: een polyene keten met 4 tot 7 dubbele bindingen in een lactone 

ring (figuur 6.6). 

De polyene macrolides hebben een remmende werking op schbnmels en 

gisten, zonder dat ze bacterien of hogere organismen beinvloeden. Zij 

werken in OJ? de membraan, die aIleen bi j schimmels en gisten sterolen bevat. 

Ret schiImneldodend middel vormt een complex met het sterol, zodat een lek in 

de membraan ontstaat (Gist Brocades, 1968). 

Figuur 6.6: Structuur van een polyene macrolide (pimaricin). 

Pimaricin is een tetraene macrolide die matig oplosbaar is in water (100 

ng/l bij 80=C) en schi.mmels en gisten bij 1 - 5 ng/l i.nhibeert. Pi..rnaricin 

werkt overwegend schinuneldodend in plaats van groeiremrnend, en is ook 

werkzaam tegen schiImnelsporen. De grootste werkzaaroheid heeft pimaricin 

tegen aktieve cellen, voor cellen in rust zijn hogere concentraties nodig. 

In daglic:ht verliest pimaricin de schimmeldodende werking in een paar 

dagen ten gevolge van IN-straling. Gedroogd aan de luc:ht verliest het de 

fungicide eigenschappen binnen drie uur. Ret verlies van de schimmeldodende 

activiteit ontstaat door afbraak van de polyene ketene 

In de literatuur (Gist Brocades, 1968) wordt genoerrd dat pimaricin 
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nauwelijks resistentie veroorzaakt: er wordt venneld dat 35 overentingen 

nodig waren om de concentratie voor volledige inhibitie te vertlogen van 1.7 

naar 15 ltg/I. l):)or over te enten naar een voedingsbodem zonder pimaricin, 

werd deze waarde weer snel nonnaal. 

Pimaricin werkt specifiek op schimrnels en gisten en is in de handel 

verkrijgbaar. Cycloheximide, een andere fungicide, is ook op de markt maar 

werkt op aIle organismen, behalve bacterien. Cycloheximide is waarschijn

lijk stabieler in water dan pimaricin, maar vanwege de selectiviteit is 

voor pimaricin gekozen. 

6.3.2 De exper.imenten 

De experimenten zijn uitgevoerd om de concentratie pimaricin te bepalen, 

waamij de schlimnels gedood worden. Hiertoe is in een voedingsbodem een 

concentratie aangelegd van pimaricin, varierend van 0.01 tot 25 rrg/l. De 

experimenten zijn eerst op agar-platen uitgevoerd en daarna in vloeibaar 

medium. 

Er is een moederoplossing gemaakt van pimaricin door bij 80·C 100 rrg 

pimaricin in een liter gedemineraliseerd en gesteriliseerd water op te 

lossen en daarna weer snel af te koelen. Van de rnoederoplossing is een 

verdunningsreeks gemaakt. steeds is 1 ml van de reeks aan 9 ml agar 

toegevoegd. Alleen om een concentratie pimaricin van 25 rrg/l te bereiken, 

werd 3 ml moederoplossing samengevoegd met 9 ml agar. Di t rnengsel werd 

verwanrrl en in een petrischaal gegoten. Na afkoeling tot ± 30·, werd 1 f.LI 

tolueen in de agar gespoten. Hierna werd een druppeltje van de ent over de 

de gestolde agar uitgespateld. 

De experirne..l1ten zijn uitgevoerd met twee reincultures, te weten de 

schiInmel (Verhagen) en de bacteriestam GJ40. Daarnaast is geent met 

vloeistof uit het filter. Qrdat de schlimnels doorgaans beter groeien op 

mout-agar, is bij de schimmel en bij de ent uit het filter zowel mout-agar . 
gebruikt als nonnale agar. De bacteriestam is alleen op de nonnale agar 

uitgespateld. De petrischalen zijn in het donker bewaard. Na de ent is 

dagelijks met de microscoop de micro-flora bekeken. Na afloop zijn foto' s 

gemaakt van de experimenten. In tabel 6.4 zijn aIle experimenten nog eens 

~esonrl. 
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Ook zijn er experimenten uitgevoerd in schudflessen. In de schudflessen 

is, afhankelijk van de gewenste concentratie pimaricin, 0.1 tot 10 ml van 

de ncederoplossing gebracht en is aangevuld tot 100 ml met gesteriliseerd 

medium. Boven de vloeistof beYond zich 300 ml lucht. Hierna is 10 J..Ll 

tolueen toegevoegd en is geent met 1 ml van de voorgekweekte schinunelcul

ture van Verhagen. De flessen zijn op het laboratorium te schudden gezet op 

een plaats waar de lichtsterkte vergelijkbaar is met die bij het filter. Ook 

deze experimenten zijn in tabel 6.5 opgenomen. 

Tabel 6.5: OVerzicht van de uitgevoerde experimenten. 

ent voed.ings- pimaricin concentratie (rrg/l) 
bodem 

0 .01 .03 .10 .30 1.0 3.0 10 25 

bact.erie agar x x x x x x x x x 
schimmel agar x x x x x x x x x 
schimmel mout-agar x x x x x x x x x 
filter agar x x x x x x x x x 
filter IDOut-agar x x x " x x x x X .n. 

schinunel medium x - - x x x x x -
(x/-: experiment wel/niet uitgevoerd) 

6.3.3 Resultaten 

De schimmels worden bij piroaricin concentraties van 0.3 rrg/l en minder 

niet in hun groei gerenrl. Bij 1.0 rrg/l vindt wel inhibitie plaats, maar de 

schimmel groeit verder in kleinere vlokken (medium) of gaat na 3 a 4 dagen 

toch uitlopen (agar). Bij 3.0 rrg/l en hoger treedt volledige inhibitie Ope 

Bacterien worden in het gehele concentratiegebied niet geinhibeerd. 

In figuur 6.7 tot 6.9 zijn foto's weergegeven van de experimenten. De 

concentratie pirnaricin varieert hierbij (0, 1.0 en 25 ng/l). Zoals op de 

foto's te zien is, wordt de schimmel bij 0 rrg/l niet geinhibeerd en bij 1. 0 

rrg/l slechts gedeeltelijk. Hier ontstaan slechts korte schimrreldraden. Bij 

25 rrg/l blijven bij een ent uit het filter slechts bacteriekolonien over. 

Zoals in figuur 6.7 te zien is, ontstaan bij piroaricin-concentraties van 

1. 0 rrg/l en hoger bij de schimmel (Verhagen) talrijke "stippen" op de plaat. 

Van de plaat van figuur 6.7 zijn een aantal "stippen" overgeplaat naar agar 

zonder pirnaricin. Na 3 dagen waren hier slechts 5 schimmelkolonien op

gekornen. 
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Figuur 6.7: Niet geinhibeerde schinunelcultures (0 ng/l pimaricin, schimmel 

op agar, 30 maal vergroot) . 

Figuur 6.8: Gedeeltelijk geinhibeerde schinunelcultures (1.0 ng/l pimaricin, 

schimmel op mout-agar; 30 maal vergroot). 

Figuur 6.9: Bacterie-kolonien. (25 ng/I piInaricin, ent uit filter op mout

agar; 30 maal vergroot) 



Na 7 dagen is de schudfles met een initiele concentratie van 3.0 rng/l 

opnieuw geent met schinnnels. Drie dagen later waren uit deze ent verschil

Iende schirnmelvlokken gegroeid. Deze vlokken verschilden qua uiterlijk niets 

van de niet geinhibeerde schinunel. 

De schiImnels kleurden op mout-agar na 4 a 5 dagen zwart. In het medium en 

op de norroale agar werden aIleen witte schinnnels aangetoond. 

6.3.4 Discussie 

Bij concentraties van 0.3 rng/I en minder vindt geen inhibitie plaats, 

bi j concentraties van 3.0 rng/I en rneer treedt volledige inhibi tie op. 

Hiertussen bevindt zich een overgangsfase, waarin de schimmels weI groeien 

maar niet volledig geinhibeerd worden. 

De stippen op de plaatvan 1.0 rng/I (figuur 6.8) veroorzaken schiro

melgroei, wanneer ze overgeent zijn naar platen zonder pirParicin. Op de 

plaat van 1.0 rng/l zelf ontstaan ook schimmels. orrdat bij concentraties van 

3.0 rng/l geen schimmels ontstaan, mag worden verwacht dat ook de stippen bij 

deze concentratie niet levensvatbaar zullen zijn. In het medium zijn geen 

stippen, uitstulpingen of andere afwijkende vomen gevonden. Voor het 

trickling filter zullen deze dan ook minder relevant zijn. 

Qrrlat een nieuwe ent in het medium met een initiele concentratie van 3.0 

rng/l groei oplevert, blijkt dat de fungicide eigenschappen van pirParicin na 

7 dagen in ieder geval verdwenen zijn. Dit betekent tevens dat pirParicin bij 

een concen~'>Qtie van 3.0 rrg/I als sr....himrneIdcx:lend werkt: de eerste ent 

groeit niet, t.erwijl de tweede ent weI groeit onder dezelfde ornstandigheden. 

De eerste ent is dus dood. 

De schimmel (Verhagen) en die uit het filter worden op moot-agar zwart 

p.aa....rmate ze ouder worden. Ret is bekend dat voedingsstoffen de kleur van 

micro-organismen kunnen bepalen. Blijkbaar zijn in moot-agar - en ook in 

het trickling filter - voedingsstoffen aanwezig om zwartkleuring te 

veroorzaken. Dat deze stoffen niet in het medium voorkomen en wel in het 

filter, kan verklaard worden doordat voor het medium gedemineraliseerd water 

gebruikt is en voor het filter kraanwater. 
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6.3.5 CCnclusies 

1. Bij cx:mcentraties van 3.0 lTg/I en hager wordt de onderzochte schinunel 

volledig geinhibeerd door pimaricin. De schirnmeldodende activiteit van 

pimaricin neemt echter af onder invloed van zonlicht en door oxidatie met 

zuurstof. 

2. ~ mout-agar worden de schirnmels na 4 a 5 dagen zwart. Op nonnale agar en 

in het medium gemaakt uit gedemineraliseerd water zijn de voedings

stoffen hiervoor niet aanwezig. In het filter kurmen deze stoffen weI 

aanwezig zijn, orrdat daar kraanwater gebruikt wordt. 

6.4 HJN II 

Naar aanleiding van de gerezerl \iyagen na de 1 e n.h'1, is in deze run de 

invloed van de verversingsgraad op het systeem bestudeerd door het spuide

biet stapsgewijs te verhagen. Om tot een vlotte opstart te kornen, is de 

pakk.ing uit het filter gehaald, vervolgens schoongemaakt en weer in het 

filter gebracht. Een kleine hoeveelheid biomassa is op de ~ achter

gebleven en is als ent gebruikt. 

Deze nm heeft 69 dagen geduurd. 

6.4.1 Ccnti.ties van nm II 

In tabel 6.6 zijn de waarden van de parameters tijdens nm II weer

gegeven. Deze komen ongeveer overeen met die uit nm 1. Gedurende deze run 

is de vloeistofsnelheid nagenoeg constant gebleven (VI = 8.8 m,Ihr). Met de 

gassnelheid (figuur 6.12) en de evenwichtsconcentratie (figuur 6.13, bijlage 

III, pagina 6bi uitklapveI) is nag weI geexperimentee:rd. De verversingsgraad 

is in twee stappen opgehoogd tot 0.015 hr-1 (figuur 6.14). De verver

singsgraad uit nm I (0.047 hr-1) is niet ingesteld orrdat irnniddels een 

verhaging van de el:iln:i.natiecapaciteit bereikt was. Deze verhogirl;J is onder 

dezeIfde anstandigheden in stand gehouden. 

In bijlage III zijn alle parameters weergegeven. 
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Tabel 6.6: overzicht van de ingestelde parameters tijdens :run II. 

parameter grootte 

belasting ~ 100 - 200 [g/m3jhr] 
gassnelheid Vg 8 - 165 [mjhrJ 
vloeistofsneL~eid VI 8.8 - 10 [m/l"'rJ 
verversingsgraad D 0 - 0.015 [hr-1] 

evenwichtsconcentratie Cg,c/m 3 - 85 [g/m3 ] 
van de vloeistof 
tenperatuur T 27 [ ·C] 
zuurgraad pH 7.0 [-] 

Op de 64e dag was al duidelijk dat het filter bijna dichtgegroeid was. 

Onrlat de dichtgroei door schimmels wordt veroorzaakt, is teen eernnalig een 

concentratie van 3.0 mg/l pimaricin aangelegd. 

6.4.2 Resultaten van nm II 

Eliminatiecapaciteit 

OOk in deze :run zijn drie perioden te onderscheiden. In de eerste 

periode (dag 0 - dag 47) is de eliminatiecapaciteit vanaf het begin ongeveer 

constant en is gemiddeld 19 g/m3 jhr (figuur 6.10). De tweede periode begint 

met een sterke stijging van de eliminatiecapaciteit op dag 47, wanneer in 

1.5 uur de eliminatiecapaciteit toeneemt van 25 naar 47 g/m3jhr. Tot het 

eind van de periode II blijft de eliminatiecapaciteit op een hoge waarde. In 

de denie periode daalt de eli..minatiecapaciteit van 58 tot 26 g/m3 jhr. 

Schuimvonning 

Zeals figuur 6.11 aangeeft, is in de tweede periode de drukval verooogd 

ten gevolge van schuirrproductie. OOk in het begin van :run II was al schuim 

in het bed aanwezig, echter pas vanaf dag 39 ontstaan grote hoeveelheden 

schuim. Net voor de verl10ging van de eliminatiecapaci tei t komt het schuim 

tot in het bed. 

Kleur 

De kleur van het filter verschuift weer van geel (dag 1 tot 5) naar 

donke:rgeel (dag 21) tot zwart (dag 39 en venier). Het schuim en de vloeistof 

behouden de gele kleur. 
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Rooere organismen 

Op de 21 e dag zijn grote hoeveelheden hogere organismen in he:t systeern 

waargenanen (tabel 6.7). In batch-experimenten is bepaald dat deze organis

men bij 15 en 50 rrg/l nag weI, maar bij 150 rrg/l niet meer venneerderen. 

Zodoende is een zo hoog mogelijke concentratie ingesteld (Cg,oIm = 90 g/m3 , 

figuur 6.13), en op de 35e dag zijn geen hogere organismen meer waargenomen. 

Tabel 6.7: OVerzicht van de belangrijkste waan1elllingen tijdens run II. 

dag kleur van overige waan1elllingen 
de bioma.ssa 

1 lichtgeel vloeistof schuirnig. 
5 donkergeel vlokvorming in vloeistof; vlokken bestaan uit 

bacterien en hogere organismen. 
9 grofbellig schubn in fil tert>ed. 

12 vloeistof helder. 
21 donkergeel bacterien, schimrnels en hogere organismen aangetoond. 
35 alleen bacterien en schi.mrnels aangetoond. 
39 zwart schuimvorming begint; kleinbellig schubn. . 
48 schuimvorming tot in filterbed. 
65 filterbed bijna dichtgegroeid. 

lpogYerbruik 

Ret loogverbruik is de eerste 10 dagen zeer laag geweest « 40 mmol/dag) 

en van de 10e tot de 30e dag is geen loog verbruikt. Na dag 30 stijgt het 

verbruik totdat het vanaf 40e dag 400 mmol/dag bedraagt (figuur 6.13, pagina 

41) • 

Figuur 6.15: curnulatief loogverbruik [mmol] versus de tijd [dag]. 
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Droge stof 

Na de run is een random monster uit het filt.ert>ed genornen. Gerniddeld was 

0.043 9 d.s. per deeltje aanwezig. Het drogestofgehalte was 5.1%. In totaal 

heeft de biamassa 2020 9 tolueen afgebroken en is 1550 9 droge stof gevormd. 

De yieldcoefficient is dan 0.77 9 d.s./g tolueen. Een berekening met het 

drogestofgehalte levert op dat de biornassa een volume van 29 liter ingenomen 

heeft. 

6.4.3 Discussie 

Eliminatiecapaciteit 

De eliminatiecapaciteit heeft in deze peri ode ongeveer dezelfde waarde 

als de constante waarde die in run I bereikt is. Het stapsgewijs verhogen 

van de verversingsgraad tot 0.015 hr-1 (figuur 6.14) heeft geen invloed 

gehad op de eliminatiecapaciteit. Dit betekent dat hier geen inhibitie 

optreedt door toxische metabolieten. 

Tijdens de eerste run was de toestand van het filter anders. Bij run I is 

de spuivemoging namelijk uitgevoerd op de 77e dag, waarbij de biornassa 

zwart was. Teen was ongeveer 800 9 tolueen afgebroken. In run II is de spui 

al op dag 27 verhoogd, bij een donkergele bioma.ssa en was slechts 500 9 

tolueen afgebroken. De oorzaak van de explosieve groei in run I kan dus toch 

ophoping van toxische metabolieten zijn, ook al blijkt dit effect hier niet 

op te treden. 

Op de 21e dag is de elL~3tier~paciteit significant lager dan het 

gemiddelde (figuur 6.10). Teen zijn ook grote hoeveelheden hogere organismen 

in het filter gesignaleerd. Nadat de evenwichtsconcentratie van het ingaande 

gas verl100gd is naar 90 g/m3 , zijn de eerstkomende dagen geen organisrnen 

meer gesignaleerd. Of dit effect heeft gehad op de eliminatiecapaciteit is 

niet duidelijk. De hogere organismen zijn aan het einde van run II - bij 

lagere concentraties - opnieuw gevonden. 

},an het begin van de tweede periode (dag 47) vindt de toename van de 

eliminatiecapaciteit tegelijkertijd plaats met het optreden van schuim in 

het bed (figuur 6.11). Waarschijnlijk is de benatting in het bed aanzienlijk 

vergroot waardoor het oppervlak waar biornassa zich kan afzetten groter is 

geworden en de eliminatiecapaciteit heeft kunnen stijgen. De schul.mvonning 

wordt veroorzaakt door de afscheiding van biologische stoffen door de micro-
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organismen. 

Experimenten bij een lagere belasting (dag 48 en 49) hebben aangetoond 

dat diffusielimitering optreedt. De gas- en de vloeistofsnelheden zijn 

hierbij gelijk gebleven, de evenwichtsconcentratie van het ingaande gas werd 

ingesteld op 6.4, 13.9 en 20.3 g/m3 . De eliminatiecapaciteit varieerde 

respectievelijk van 22 naar 37 en 47 g/m3jhr. Door de dikke biolaag treedt 

dus diffusielimitering op. 

In de derde periode (dag 64 - dag 69) verloopt de eliminatiecapaciteit 

van 59 tot 26 g/m3jhr. Deze daling hoeft niet te wijten zijn aan de 

schinnneldodende werking van pimaricin. Ook in run I trad aan het eind van de 

run een daling van de eliminatiecapaciteit op. De vloeistofsnelheid moest 

vanwege de dichtgroei tot een zeer lage waarde teruggebracht women (2.2 

mjhr), zodat het overdragende oppervlak af zal nemen. Ook zal het oppervlak 

kleiner worden doordat door de dichtgroei kanaal vonning optreedt. 

Ioogyerbruik 

De ver.hoging van de eliminatiecapaciteit op dag 47 geeft geen verander

ing in het loogverbruik (figuur 6.15) te zien. Rieruit blijkt dat het 

loogverbruik onafhankelijk is van de eliminatiecapaciteit. WeI kan een 

overeenkomst waargenomen worden tussen de verversingsgraad (figuur 6. 14) en 

het loogverbruik. Bij de microbiele degradatie van tolueen worden zure tus

senproducten gevorrrrl (benzoezuur). Afvoer van deze producten kan een 

verschuiving van het evenwicht tussen afbraak van tolueen en de afbraak van 

deze tussenproducten teweeg brengen, zodat een overschot aan zuur ontstaat . 

. 
De yieldcoefficient is 0.77 g d.s./g tolueen. Deze kamt overeen met de 

waarde uit run I (Y1 = 0.81). Evenals bij run I is de vloeistof slechts 

gedurerrle een korte periode troebel geweest, naroelijk van dag 5 tot 12. Ook 

het toevoegen van het schimmeldodend roiddel, veroorzaakte geen uitspoelirlg: 

de vloeistof bleef helder. Door de vezelige structuur bleef alle biamassa in 

het bed. 

Aan het eind van de run is het volume van de biamassa 29 liter. Evenals 

in run I kan hierdoor de dichtgroei verklaard worden. Ret verschil met het 

leegvolume van het filter (25 liter) valt binnen de foutenrnarge. 

Ret drogestofgehalte van het filter is na deze run hoger dan na de 

eerste run (5. 1% in plaats van 3.6%). De verklaring hiervoor is dat de 

pakking nu alleen met zwart materiaal bedekt was, terwijl bij run I een 
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groot deel van de biomassa uit gele biornassa met een lager drogestofgehalte 

(2.2%) hestond. Hierdoor ken cumulatief meer tolueen afgebroken worden, 

voordat dichtgroei plaatsvond. 

6.4.4 C'a1clusies 

1. Ret filter heeft een constante elirninatiecapaciteit gehad van 19 g/m3 jhr. 

Hierna is de eliminatiecapaciteit 17 dagen lang tussen de 45 en de 60 

g/m3jhr geweest. De verl100gde el.iminatiecapaciteit is het gevolg van 

schuim in het filteJ::bed, waardoor de benatting verbeterde en meer 

oppervlakte ontstond, waarop de micro-organisrnen zich konden afzetten. De 

micro-organisrnen scheiden biologische stoffen uit, die de schuimvonning 

veroorzaken. D::>or de dikke biolagen treedt diffusielimitering Ope 

2. Ret loogverbruik is evenredig met het spuidebiet en onafhankelijk van de 

elirninatiecapaciteit. 

3. Ook in deze nm tree1t ophoping ope De yieldcoefficient is 0.77 9 d.s./g 

tolueen en komt overeen met die uit nm 1. D::>ordat het uiteindelijke 

drogestofgehalte van de biornassa hoger is dan tijdens nm I, kon 

cumulatief meer tolueen worden afgebroken voordat dichtgroei optrad. 

4. De stapsgewijze verhoging van de ve:rversingsgraad tot 0.015 hr-1, heeft 

geen effect gehad op de eli.minatiecapaciteit, zcrlat de activiteit van de 

micro-organisrnen op het moment van de verl10ging niet is gerenrl door 

ophoping van toxische meta]:x)lieten. D::>or de andere omstandigheden kan di t 

tijdens nm I weI het geval zijn. 

6.5 RJN III 

Tijdens de derde nm is pimaricin toegevoegd om schimrnelgroei te voorkornen 

en zodoende ophoping van biornassa tegen te gaan. Om uitspoeling t.e be

werkstelligen zijn tevens een hoge vloeistof- en gassnelheid ingesteld. 

Evenals na nm I, is de pakking schoongespoeld en opnieuw in het filter 

gebracht en heeft de overgebleven biomassa voor de ent gezorgd. 

Deze nm heeft 21 dagen geduurd en is teen afgebroken. 
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6.5.1 O:ntities van DID III 

Onrlat pimaricin de schi.nnneldodende werking na een aantal dagen verliest, 

is regelmatig een nieuwe dosis toegevoegd. Hiertoe is in de begi.nperiode om 

de dag 37.5 ng pimaricin op 12.5 liter procesvloeistof toegevoegd, zociat de 

concentratie 3.0 ng/l werd. Vanaf de 10e dag is elke dag 50 ng pimaricin 

toegevoegd arrlat toch schi.nnnelgroei in bet filter optrad. 

Op dag 14 en 15 is de belasting uitgevallen tot een niveau van 20 

g/m3jhr (figuur 6.18, bijlage III, pagina 6c, uitklapvel). Op dag 16 is de 

tolueentoevoer weer hersteld. 

Tabel 6.8: OVerzicht van de ingestelde waarden tijdens run III. 

parameter grootte 

belasting ~ 165 - 215 [g/m3jhr] 
gassnelheid Vg 180 [mjhr] 
vloeistofsnelheid vl 20 [nVhrJ 
verversingsgraad D 0.015 [hr-1] 

evenwichtsconcentratie Cg,oIm 4.2 - 4.6 [g/m3) 
van de vloeistof 
temperatuur T 21 - 25 [ 0c] 
zuurgraad pH 7.0 [-) 

6.5.2 Resultaten van nm III 

Eliminatiecapaciteit 

De eliminatiecapaci tei t steeg' op de eerste dag naar 54 g/m3 jhr, was 

gedurerrle drie dagen zoln 30 g/m3jhr en steeg' op dag 5 wederom naar 54 

g/m3 jhr (figuur 6.16). Hierna varieerde de elintinatiecapaci teit tussen 40 en 

55 g/m3/hr en steeg uiteindelijk naar 65 g/mfjhr. Na 21 dagen is deze run 

afgebroken, het filter was toen nog niet dichtgegroeid. 

Sdluimvonning 

Terwijl op de eerste dag slechts weinig schulin in bet filter aanwezig 

is, is bet filterbed op de 5e dag tot de top gevuld met schulin van kleine 

belletjes (diameter = ± 1 rom). Dit veroorzaakte de grote drukval die toen 

optrad (figuur 6.17). Hierna verdwijnt bet schuim langzaam uit bet filter 
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en zakt de drukval. 

Kleur 

Opnieuw treedt de kleurverschuiving van helgeel (dag 1 - 5) naar 

donkergeel (dag 13) en zwart. (dag 21) op (tabel 6.9). 

Ipogyemruik 

Het loogvemruik was onregelmatig onrlat de medium-toevoer door het schuim 

slecht functioneeroe. 

Droge stof 

Na de run was 0.023 g d.s. per deeltje aan biomassa aanwezig.· Het 

drogestofgehalte was 4.5%. Dit betekent dat in totaal 830 g d. s. biornassa in 

het filter was en dat deze biornassa een volume innam van 18 liter. 

De gemiddelde eliminatiecapaciteit is 47 g/ro3jhr, zodat de cumulatieve 

afbraak na 21 dagen 985 g tolueen bedraagt. De yieldcoefficient is dan 0.84 

g d.s./g tolueen. 

Tabel 6.9: OVerzicht van de belangrijkste waarnemingen tijdens run III. 

dag kleur van overige waarnemingen 
de biomassa 

1 - 5 geel troebele vloeistof met vlokken. 
vlokken bestaan aIleen uit bacterien. 

10 schimmel in filter gesignaleerd. 
13 donkergeel vloeistof weer helder. 
21 zwart 

6.5.3 DLc;aJSSie 

Eliminatiecapaciteit 

Afgezien van schommelingen in de eerste dagen bereikt de eliminatiecapa

citeit gedurende 16 dagen een waarde van 50 a 60 g/ro3 jhr (figuur 6.16). Wat 

de piek van de eliminatiecapaciteit op de eerste dag veroorzaakt, is 

onduidelijk. 

Evenals bij run II valt op dat de eliminatiecapaciteit en de drukval 

(figuur 6.17) tegelijkertijd toenemen. Een verbeterde benatting door het 

schuim, en zodoerrle meer oppervlakte waarop de bacterieen zich beter kunnen 
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afzetten, is waarschijnlijk de oorzaak. De eliminatiecapaciteit handhaaft 

zich daarna op hetzelfde niveau, terwijl de schuimvorming minder" wordt. De 

biarnassa blijft blijkbaar tolueen degraderen, ook al wordt de biolaag niet 

meer bevochtigd door het schuim. Dit komt onrlat de gasstroom volledig 

bevochtigd is en de biornassa dus niet uitdroogt. De aan- en afvoer van 

nutrienten en reactieproducten zal dan via diffusie in de biolaag moeten 

verlopen. 

Bij de opstart van een bio-trickling filter kan gebruik gemaakt worden 

van deze schuimvorming. D:x>r bij de opstart de pakking vOlledig te benatten, 

wordt bet oppervlak dat door de micro-organisrnen bezet wordt maximaal en zal 

het filter een hoge eliminatiecapaciteit hebben. Hoelang deze toestand aan 

kan houden, is afhankelijk van de aan en afvoer van nutrienten en react ie

producten. Bij zuurvonnencie micro-organisrnen zal de biornassa snel inactief 

raken, te:rwijl dit bij micro-organisrnen die geen toxische metabolieten 

VOrmeI1, wellicht kan uitblijven. 

PiIraricin 

Vanaf de 10e dag zijn wederom schimmels in het systeern aanwezig. Een 

hogere dosis pimaricin heeft de schimmelgroei niet kunnen tegengaan" Een 

gewenningseffect zou hiervan de oorzaak kunnen zijn. D:x>r de instabiliteit 

van pimaricin in water en het gewenningseffect dat optreedt, is pimaricin 

geen goede oplossing om schimmelgroei in een bio-trickling filter tegen te 

gaan. 

In de praktijk kan het voorkomen dat schimmels van buitenaf in het 

trickling filter kornen en daar leven op de afbraakproducten van de andere 

rnicro-organismen. Wanneer in de praktijk schimmels voorkomen in een 

tricklin;J filter en dichtgroei gevreesd wordt, zal ingegrepen moeten worden 

met een krachtig schimmeldodend middel. Uitspoeling na dichtgroei is, zoals 

gezien in run II, waarschijnlijk niet mogelijk, zodat schoornnaken van het 

pakkingsmateriaal het enige al ternatief is. Op industriele schaal is di t 

omoenlijk. 

Yield 

D:x>r toevoeging van pimaricin ontstaat uitspoeling: de vloeistof blijft 

langer troebel dan tijdens run I en II (tabel 6.10). Nadat op de 10e dag 

weer schimmels worden waargenomen wordt de vloeistof echter weer helder (dag 

13). Toch betekent dit dat wanneer geen schimmels aanwezig zijn, dichtgroei 

voorkornen moet kunnen worden. Een experiment waarin alleen geent wordt met 

bacterien zal dit in de boekornst noeten bevestigen. 
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Tarel 6.10: Periode dat de vloeistof troebel is geweest. 

aantal dagen percentage van de totale tijd 

nm I 8 9% 
nm II 7 10% 
nm III 12 57% . 

Uiteindelijk heeft er bijna geen uitspoeling plaatsgevonden; de yield

coefficient was 0.84 g d.s.j g tol. en kamt overeen met die uit run I en II. 

Tech kon de biornassa ± 60% van de tijd (tabel 6.10) afgevoerd worden via de 

vloeistof. Hieruit voIgt dat de biornassa ook vanuit de vloeistof onvoldoende 

wordt afgevoerd. De afvoer van biornassa in dit trickling filter moest 

plaatsvinden via het diepste punt van het filter, waar biornassa kon bez inken 

of via de spui. Tijdens nm I, II en III is nooit waargenomen dat biornassa 

in dit diepste punt bezonk. Vanwege het lage spuidebiet kan op deze manier 

ook weinig biamassa afgevoerd worden. Dit verklaart dus dat de yield

coefficient bij run I tech zo hoog is. Een betere afvangst van biamassa uit 

de vloeistof is nodig. 

6.5.4 ~lusies 

1. De eliminatiecapaciteit is 50 a 60 gjro3 jhr geweest. Deze waarde is 

aangetoond te:rwijl geen schuim rneer in het bed aanwezig was. Evenals in 

run II, was schuimvo:t:mi.n;J de aanzet tot een sprong van de eliminatiecap

aciteit. 

2. De biolaag wordt niet gedeactiveerd, wanneer geen bevochtiging meer 

plaatsvindt door het schuirn. Dit principe kan toegepast worden om bij de 

opstart een hoge eliminatiecapaciteit te bereiken. 

3. [bor tcevoeging van pimaricin ontstaat uitspoeling. Dit betekent dat 

warmeer er geen schirnmels aanwezig zijn, dichtgroei voorkornen meet kunnen 

worden. Een experinent waarin alleen geent wordt met bacterien zal dit in 

de toekatst nv:>eten bevestigen. 

4. Ook varruit de vloeistof is de biamassa onvoldoende afgevoerd. De 

yieldcoefficient was namelijk 0.84 g d.s.jg tolueen en is in over . 
eenstemming met de waarden uit run I en II. Er is geen of slechts weinig 

biamassa bezonken. Aanpassing van het gebruikte trickling filter is dan 

ook nodig om een betere afscheiding vanuit de vloeistof te bewerk 
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stelligen. 

5. Na 10 dagen zijn schimmels in het systeern ontdekt, hoewel om de dag de 

pimaricin-concentratie op 3.0 rrg/l gebracht is. Een gewenningseffect zal 

waarschijnlijk de oorzaak zijn dat de schiIrnnelgroei toch doorgezet heeft. 

Vanwege de instabiliteit en het gewenningseffect dat optreedt, is 

pimaricin niet gescbikt om schimmelgroei in een bie-trickling filter op 

praktijkschaal tegen te gaan. 

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten gepresenteerd van metingen van het 

stofoverdrachtsproduct van de pakking zonder biolaag. Tijdens de bedrijfs

veering van het filter zijn experimenten uitgevoerd om ~l·as van de 

pakking met biolaag te meten. In di t hoofdstuk worden deze experimenten 

besproken en vergeleken met de resultaten uit hoofdstuk 5. 

6.6.1 Relaties 

Voor het trickling filter geldt dat de afgebroken hoeveelheid tolueen 

gelijk meet zijn aan de overgedragen hoeveelheid. Wanneer de aannarne 

gemaakt wordt dat de concentratie van de vloeistof overal in het filter 

gelijk is en de andere aannarnen uit § 5.1 gehandhaafd blijven, kan de 

volgende relatie afgeleid worden: 

afbraak = overdracht 

~/m - ~it/m , 
= kQI -as -Vr---:-------

cff/m - cI 
In --------

~it/m - cI 

(6.2) 
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Figuur 6.17: concentratieprofiel over de hoogte van het filter. 

h=O h=h 

Met relatie 6.2 in een iets andere vonn kan door de conversie en de 

vloeistofconcentratie te roeten, ~l·as bepaald worden: 

(6.3) 

Relatie 6.3 en relatie 5.5 (hoofdstuk 5) gaan uit van concentraties aan 

de in- en uitgang van het systeem. Menging wordt venvaarloosd. Vooral bij 

grote concentratieverschillen in de vloeistof gaat menging een reI spelen. 

In de waskolom kornt dit voor bij grote € en dan zal menging de gemeten 

waarde van ~l·as beinvloeden. In het bie-trickling filter wordt het 

concentratieverschil onderdrukt door recirculatie en zal de invloed van 

menging op ~l·as kleiner zijn. Toepassen van de gemeten ~l'as in het 

trickling filter zal dan tot fouten leiden. Het verdient dan ook de 

aanbeveling om in de toekomst, voor zowel de waskolom als voor het bie

trickling filter, modellen te gebruiken die menging beschrijven .. Een 

vool:beeld van zo t n model is het cascade-model. 

6.6.2 De~ 

In totaal zijn 13 experimenten voor de bepaling van ~l·as uitgevoerd. 

Deze experimenten zijn verdeeld over de drie runs en zijn bij verschillende 

gas- en vloeistofsnelheden uitgevoerd (tabel 6.11). 
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Tabel 6.11: O\Terzicht van de experimenten. 

experiment run dag v. vI € Opmerkingen 
[mffirJ [rnjhrJ [-J . 

1 I 19 12 22 0.14 
2 I 22 12 22 0.14 
3 I 28 12 7 0.45 
4 I 42 45 9 1.3 
5 I 72 8 11 0.19 
6 I 72 33 11 0.78 
7 II 34 8 9 0.23 
8 II 35 8 9 0.23 
9 II 69 33 9 0.95 schuim 

10 II 69 33 9 0.95 schuim 
11 III 3 185 20 2.4 
12 III 6 185 20 2.4 schuim 
13 III 20 185 20 2.4 schuim 

Bij elk experiment is de concentratie van de vloeistof uit de stijgbuis 

van het filter be:paald. Het stofaverdrachtsproduct is berekend ui t relatie 

6.3. Bij elk experiment is met een foutenanalyse de fout in de berekende 
1 

waarde van kQI' as bepaald. 

6.6.3 Resultaten 

~ gemeten waarden voor ~l·as varieren tussen 6'10-5 en 3.0'10-2 s-l 

(figuur 6.19). De rneetfout is groot bij de experimenten (tussen de 14 en 

100%). 

Figuur 6.19: ~l' as van pakk.ing met biolaag bij verschillende Vg en vI' 
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6.6.4 Discnc;sie 

De gemeten waarden van ~l· as hebben bi j een lage gassnelheid een 

meetfout die groter is dan 100%. Vanwege de grote fout nemen we deze waarden 

niet mee. In tabel 6.11 worden de overgebleven meetwaarde vergeleken. 

Tabel 6.11: Vergeli jking van meetwaarden van ~l ° as met en zonde;r biolaag. 

experiment 
, 

[10-3 s-l] factor kOloas overeen-
kornst [-] 

€ met biolaag zonder biolaag 

4 1.3 1.1 ± 0.4 4 ± 1 - 4 
6 0.78 1.7 ± 1.5 4 ± 1 + 2 
9 schuim 0.95 1.3 ± 0.4 1.5 ± 0.5 + 1.2 
10 schuim 0.95 0.8 ± 0.3 1.5 ± 0.5 + 2 
11 2.4 7 ± 3 11 ± 1 + 1.6 
12 schuim 2.4 5.0 ± 0.7 11 ± 1 - 2 
13 schuim 2.4 30 ± 24 11 ± 1 + 0.36 

uit de tabel blijkt dat bij 5 van de 7 experimenten geen verschil 

gemeten is tussen pakking met of zonder biolaag. Of de ~l ° as overeenkomen I 

is bepaald door de waarden onderling te vergelijken met inbegrip van de 

fout. Hoewel er overeenkornst is, kunnen de waarden ten gevolge van de 

meetfout tot een factor 3 verschillen. De grote meetfout is inh~ent aan 

deze meting van het stofoverdrachtsproduct. 

Verder is ook geen versc.llil gemeten tussen ~l·as in het trickling filter 

met en zOnder schuimvonning. Door de grote meetfout overlappen de verschil

lende waarden. 

6.6.5 Ccn:=lusies 

1. Er is een overeenkornst gemeten tussen de waarden van het stofoverdrachts

product ~lo as van pakking met en zonder biolaag. Toch kunnen de waarden 

een factor 3 verschillen ten gevolge van de geintroduceerde meetfout. De 

meetfout in ~loas is groot ten gevolge van de berekeningswijzeo 

2. De invloed van het schuim op ~loas is niet kunnen meten. Ook bier treedt 
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door de grote meetfout overlap op, 

3. Door bet gebruik van een model waarin menging verwaarloosd wordt, 

ontstaat bij hoge € een fout wanneer de in een waskolom gemeten ~l·as 
toegepast wordt in een trickling filter. 
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7 ~ MEl' IE AFmAAK VAN 'lOI.IJEm IN BIOFnImRS 

Bij biofilters is een eliminatiecapaciteit van 25 - 30 g/m3 jhr bereikt. 

In het trickling filter is een eliminatiecapaciteit van 50 - 60 g/m3jhr 

gerealiseerd. Bij het trickling filter traden echter verschijnselen als 

dichtgroei en schuintvonning cp. 

De dichtgroei is veroorzaakt door een schimmel, die met zijn vezelige 

structuur de biomassa in het bed houdt. Een experiment met een schimmel

dod.eni middel toonde aan dat zonder schimmel een zeer troebele vloeistof 

ontstond en dus uitspoeling optrad. Dit betekent dat een trickling filter 

zender schimmel ook voor de degradatie van tolueen tot een stabiel systeem 

zoo kunnen leiden. Nader onderzoek meet dit uitwijzen. In biofilters is bij 

dezelfde schimmel geen dichtgroei waargenomen. 

Schuintvonning veroorzaakt een grote drukval in het trickling filter. De 

schuintvonning wordt veroorzaakt door de micro-organismen, die biologische 

stoffen afscheiden. De reden van deze afscheidi.Tg' is neg onduidelijk. Ook 

schuintvonning is niet voorgekomen in biofilters. In hoeverre schuintvonning 

voorkanen kan worden is neg onbekend. 

Voor het trickling filter zijn organismen gebruikt met een hoge maxirnale 

groeisnelheid (0.27 hr-1). In biofilters zijn tot neg toe micro-organismen 

met lagere groeisnelheden gebruikt (0.024 hr-1). Toepassen van de micro

organismen met de hoge groeisnelheid zoo in een biofilter wellicht tot een 

verhoogde afbraakcapaciteit kunnen leiden. 

De afbraak van tolueen in een trickling filter kan perspectief biede.i1 

wanneer de dichtgroei en schuintvonning overwonne:n worden. De hogere 

eliminatiecapaciteit van het bio-trickling filter meet c.:pvegen tegen de 

hogere investeringskosten van zo'n filter. Ook biofilters kunnen met micro

organismen met een hogere groeisnelheid wellid.1t een grotere afbraak

capaciteit bereiken. 
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1. In bet bio-tricklin;J filter waarin tolueen is afqebroken, is een 

e1llni.natiecapaciteit gerealiseerd van 50 - 60 gJni3 fhr. Daze e1iminatie

capaciteit is bereikt orxier de volgenie cxnlities: 

SUperficie1e gassnelheid Vg 180 [m,Ihr] 
SUperficie1e vloeistofsnelheid vI 20 [JD/h;"] 
~tratie van de gasfase SJ,o 1.1 [91m3] 
verversin;Jsgraad D O.OlS [hr-1] 
Tenperatuur T 21 - 25 [DC] 
Zuurgraad PI 7.0 [-] 

Voor de afbraak van tolueen was een IDEn3Sel van 6 micro-organismen ver

a:rrt:woordelijk. Dit IDEn3Sel bevatte 4 verschillen:ie ba.cteriestaJmen, een 
gist en een schimmel en had een maximale groeisnelheid van 0.27 hr-1• 

Keramische Novalux Torus-zadels met een diameter van 0.5 :i.rdl zijn als 

pakkin;J gebruikt. 

2. In bet tricklin:J filter trad qilopin;J van bianassa op, waardoor bet 

filter dichtgroeide. De dichtgroei werd veroorzaakt door sdljmnels, die 

met htm veze1ige structuur de binmassa in bet gepakt bed vasthie1den. 

Dichtgroei is orgewenst amat hierdoor bet filter niet stationair 

berlreven kan lrIOrcien. Achteraf sc:hoanmaken van de pakki.rg is op inius

trie1e sdlaal cn:ioenlijk. 

3. Door bij de qstart pimaricin, een sc:biJ!l!¥:ildoderD middel, toe te voeget1, 

is schimmelgroei teg~ en trad de gewenste uitspoelin;J op: de 

vloeistof was troebel. Wanneer de sdl:imnel niet aanwezig is, hoeft een 

bio-tricklin;J filter waarin tolueen lrIOrdt afgebroken, niet dicht te 

groeien. Nader orxierzoek 1lDet dit uitwijzen. 

4. Ook bij een troebele vloeistof ken te weinig bianassa afgevoerd worden. 

Aanpassin:J van bet systeem waardoor een betere afvan;)st van bianassa uit 

de vloeistof cptreedt, is rodig. 

5. Ben veJ:hogin;J van de verversin3sgraad van de vl0eist0f tot 0.047 hr-1 

veroorzaakte een stijgin;J van de e1iminatiecapaciteit van bet filter. 

Ben verklarin;J hiervoor is dat de activiteit gerem.i wem door bet 

c¢reden van toxi.sdle metabolieten. Bij een stapsgewijze vertlogin;J van 

de verversin;Jsgraad tat O.OlS hr-1 trad edrt:er geen stijgin;J ope De 
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bianassa was teen edlter :minier l.an:;J in bet filter, zodat de CDStan

digheden an:3ers waren. 

6. Schuimvonnl.n;J veroorzaakte een ~ van de eliminatiecapaciteit van 

bet filter. Een verklari:cg is dat door bet sdluim in bet bed de 

benattln;J toeneemt door bet schuim in bet bed en dat zo meer vestigin:Js

plaatsen voor de micro-organisnvan bescbikbaar zijn. wameer bet sdluim 

weer verciwijnt, zakt de eliminatiecapaciteit niet. Dit betekent dat de 

micro-organisnvan niet uitdrogen, CIlrlat de gasstroan vol1edig bevochtigd 

is. Dit kan bij de opstart gebruikt worden an tot een hoge eliminatie

capaciteit te ktm:m. Wameer bet filter statianair is, is schuimvonning 

orqewenst vanwege de hoge drukval. De micro-organisnvan veroorzaken ~ 

schuimvonning door bet afsdleiden van biologisc:tle stoffen. De preciese 

reden van deze afsdleidin] is n::q c:niuidel ijk. onderzoek hiemaar is 

gewenst. 

7. PiInaricin werkt bij conoentraties van 3.0 Dg/l en boger als een 

sch:ilmteldoderd middel. De activiteit van pimaricin neemt edlter af on:ier 

invloed van zonlidlt en door oxidatie met zuurstof. Ook 'b:eedt een 

gewenni.rgseffect ope Vanwege deze effecten is piInaricin niet geschikt 

voor toepassi:cgen in bio-tricklin;J filter op praktijksdlaal. 

8. Het stofoverdradltsprcduct ~l·as van Novalux Tonls-zadels van 0.5 inch 

is in een waskolan bepaa1d bij superficiile gassnelheden van 9 tot 180 

In/hr en vloeistofsnelheden van 2 tot 20 m,Ihr. Hierbij is bet JOOdel van 

ideale tegenstroan gebruikt. Hat r\ooCfO\~c:htsproduct variierde tussen 
0.0015 en 0.011 s-l. De oorrelatie van oma gat een goede besc:hrijvi:cg 

van de meetresul taten. 

9. 00k tet r\ooCfoverdradltsproduct in bet bio-tricklin;J filter is met bet 

mdel van ideale tegenstroan bepaa1 d. De waarden van ~l·as in de 

waskolan en in bet bio-tricklin;J filter kwanen avereen, maar door de 

grate meetfout kunnen de waarden edlter een factor 3 versdlil.len. De 

meetfout is inherent aan de meetmethode van ~l·as in bet bio-tricklin;J 

filter. IBarbij introduoeert bet JOOdel waarmee de ~l·as bepaa1 d is een 

fout door uen;Jin;J te vezwaarlozen. Vooral bij hoge extractiefactoren 

wordt bet ~l· as in de twee systeIIen versdlil.len:l beimrloed door uen;JID;J 

en zal een fout opLte:len. 



10. In batchcultures is een maximale afbraakcapaciteit van de biolaag van 

130 g/m3 jhr gemeten. Bet verschil tussen de werkelijke eliminatie

capaciteit kan verklaard worden door diffusielimitering. 

11. In bet dichtgegroeide filter is slechts 2% van de biolaag actief 

materiaal. Deze waarde kan vemoogd women door ophoping van micro

organismen tegen te gaan. 

12. In vergelijking tot biofilters bereikt het bio-trickling fi]J:.er voor 

tolueen een verdubbeling van de eliminatiecapaciteit. De problemen van 

schuintvonning en dichtgroei treden niet op in een biofilter. Zonder 

oplossing voor deze problemen is het bio-trickling filter voor tolueen

afbraak niet concurrerend. De dichtgroei zal waarschijnlijk uitblijven 

wanneer het trickling filter alleen met bacterien geent womt. In 

hoeverre schuintvonning tijdens de bedrijfsvoering voorkomen kan women, 

is neg onbekend. Wel zal bij het bio-trickling filter de hogere 

eliminatiecapaciteit altijd op moeten wegen tegen de hogere inves

teringskosten van zo'n filter. 

13. In biofilters kan wellicht een hogere afbraak bereikt women door 

toepassing van organisrnen met een hogere maximale groeisnelheid. De 

micro-organisrnen die in het bio-trickling filter gebruikt zijn, hebben 

een maximale groeisnelheid die een factor 10 groter is dan die tot nog 

toe in biofilters gebruikt zijn. 
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Gepakt bed 

Beddiameter 

Bedhoogte 

Bedvolume 

Pakking 

tip 

· · 
· · 

Specifiek ~lak : 

Deeltjesdichtheid 

Deeltjes in filter 

Rotameters 

0.225 m 

1.05 m 

0.041 m3 

Novalux Torus-zadels 

0.0125 m (0.5 inch) 

622 • 0.71/0.61 = 761 m2/m3 (gecorrigeerd voor de 

gemeten en de opgegeven porositeit). 

742000 • 0.71/0.61 = 864000 deeltjes/m3 (gecor

rigeerd voor gemeten en opgegeven porositeit) • 

864.000 • 0.041 = 36.000 deeltjes 

gas : FP - 1 - 35 - G - 10/80 

: vlotter GSVI' - 64 

vloeistof : FP - 3/4 - 27 - G - 10/80 

: vlotter GSVI' - 56 

p!-regelin:J 

Radiometer "Titrator TIT 1 e" 

loog : 1 en 5 M natronloog 

Pa"!pen 

circulatiepcmp : Jabsco 

: max debiet 10 l/min 

: ocr. 
: max debiet 525 mljhr 



gas 

uit 

gas 

- in 

SpUI 

Cg = gasmonstername punt 

cl = vloeistofironstername punt 

toevoer nutrient 

Fig 1 : Processchema biotricklingfilter 

3 



~II: 

Gepakt bed 

Beddiameter 

Bedhoogte 

Bedvolume 

Pakking 

dp 
Specifiek oppervlak : 

Deeltjesdidhtheid 

Deeltjes in filter 

Rotameters 

water 

ludht 

0.30 m 

0.80 m 

0.0586 m3 

Novalux Torus-zadels 

0.0125 m (0.5 inch) 

622 • 0.71/0.61 = 761 m2/m3 (gecorrigeerd voor de 

gemeten en de opgegeven porositeit). 

742000 • 0.71/0.61 = 864000 deeltjes/m3 (gecor

rigeerd voor gemeten en opgegeven porositeit) • 

864.000 • 0.041 = 36.000 deeltjes 

FP-3/4-27-G-10/80 met vlotter GSVI' 56 

D055 

FP-1-35-G-10/80 

FP-1-27-G-10/80 

met vlotter GSVI' 56 

met vlotter GSVI' 64 

met vlotter GSVT 64 

FP-1/2-17-G-10/80 met vlotter GSVI' 64 

Max.debiet 

(0.613m3jhr) 

(1. 703m3 jhr) 

(50.8 m3jhr) 

(31. 8 m3 jhr) 

(3.25 m3 jhr) 



PROCESSaiEMA TRICKLING FILTER (S'roFOVERDRAarr) 

gas 

G2 

gas 

, in ~PI Gl 

L 



BL.J"I1\GE III: RESUIlrATEN VAN RUN I, II EN III. 

Uitklap"el run I 

Uitklapvel run II 

Uitklap"el run III 

RUN I 

Figuur 1a: Eliminatiecapaciteit vs tijd. (Bepaling oppervlakte). 

Figuur lb: Eliminatiecapaciteit vs tijd. 

Figuur 2: Gassnelheid vs tijd. 

Figuur 3: Vloeistofsnelheid vs tijd. 

Figuur 4: Verversingsgraad vs tijd. 

Figuur 5: Evenwichtsconcentratie (Cg.clm) vs tijd. 

Figuur 6: Belasting vs tijd. 

Figuur 7: TeIrperatuur vs tijd. 

RUN II 

Figuur 1: Drukval vs tijd. 

Figuur 2: EC vs tijd. 

Figuur 3: Gassnelheid vs tijd. 

Figuur 4: Vloeistofsnelheid vs tijd. 

Figuur 5: Evenwichtsconcentratie vs ti jd. 

Figuur 6: Verversingsgraad vs tijd. 

Figuur 7: Belasting vs tijd. 

Figuur 8: Temperatuur vs tijd. 

Figuur 9: lDogv~-bruik vs tijd. 

RUN III 

Figuur 1: Drukval vs tijd. 

Figuur 2a: EC vs tijd. 

Figuur 2b: EC vs tijd. (Oppervlakte-bepaling). 

Figuur 3: Vloeistofsnelheid vs tijd. 

Figuur 4: I.oogverbruik vs tijd. 

Figuur 5: Temperatuur vs tijd. 

Figuur 6: Evenwichtsconcentratie vs tijd. 

Figuur 7: Belasting vs tijd. 

Figuur 8: Initiele pimaricinconcentratie vs tijd. 
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Figuur 6.1: EliIninatiecapaci

teit [g/m3/hr] versus tijd 
[dag] . 

Periode 1: dag 0 42 

Periode 2: dag 42 76 

Periode 3: dag 76 84 

Figuur 6.2: Superficiele 

gassnelheid [IrVhr] versus tijd 
[dag] . 

Figuur 6.3: Superfi~iele 

vloeistofsnelheid [JII/hr] versus 

tijd [dag]. 

Figuur 6.4: Evenwichtscon

oentratie van bet irgaarrle gas 

(CCg,ofm) [91m3] versus tijd. 
[dag] • 

Figuur 6.5: Verversingsgraad 

[hr-1] versus tijd [dag]. 
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Figuur 6.10: Eliminatiecapaci

teit [g/m3/hr] versus tijd 
[dag]. 

Periode 1: dag 0 47 

Periode 2: dag 47 - 64 

Periode 3: dag 64 69 

Figuur 6.11: Drukval [em w.k.] 

versus tijd [dag]. 

Figuur 6.12: SUperficiele 

gassneheid [ny'hr] versus tijd 

[dag]. 

Figuur 6.13: Evenwichtscon-. 
centratie (Cg,oIm) [gjm3 ] 

versus tijd [dag]. 

Figuur 6.14: Verversin1sgraad 

[hr-1] versus tijd i:dag]. 



Elim,not,ee op versus verstreken tijd 
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Figuur la: Eliminatiecapaciteit vs tijd. (Bepaling oppervlakte). 
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Figuur lb: Eliminatiecapaciteit vs tijd. 
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Figuur 2: Gassnelheid vs tijd. 
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Figuur 3: Vloeistofsnelheid vs tijd. 
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Figuur 5: Evenwichtsconcentratie (C 1m) vs tijd. 
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Figuur 6: Belasting vs tijd. 
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Figuur 7: Temperatuur vs tijd. 
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Figuur 1: Drukval vs tijd. 
RUN II 
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Figuur 2: EC vs tijd. 
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Figuur 3: Gassnelheid vs tijd. 
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Figuur 4: Vloeistofsnelheid vs tijd. 
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Figuur 5: Evenwichtsconcentratie vs tijd. 
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Figuur 6: Verversingsgraad vs tijd. 
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Figuur 7: Belasting vs tijd. 
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Figuur 8: Ternperatuur vs tijd. 
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Figuur 9: I.oogverbruik vs tijd. 
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Figuur 1: Drukval vs tijd. 
RUN III 
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Figuur 2b: EC vs tijd. (Oppervlakte-bepaling) . 
qUN III 

t ~ t 1 I I 

f 
I 

47 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

oontol dogen no opstort 

11 



Figuur 3: Vloeistofsnelheid vs tijd. 
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Figuur 4: Loogverbruik vs tijd. 
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Figuur 5: Temperatuur vs tijd. 
RUN III 
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Figuur 6: Evenwichtsconcentratie vs tijd. 
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Figuur 7: Belastin;J vs tijd. 
RUN III 

230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 

...... 160 ... 
.I: 150 
""-I') 140 
E 

130 ""-0'> 
120 '-' 

0'> 110 c 
:;:; 100 VI 

.2 90 Q) 
(D 

80 
70 
60 
50 -
40 
30 

20 
10 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

oantol dogen no opstort 

Figuur 8: Initiele pimaricinconcentratie vs tijd. 
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I 
IV.a: FaJ1'F.NANAIXSE VAN IE BEPALlNG VAN KOr% UTI' ~ 

Met de foutenvoortplantingsanalyse kan de standaarddeviatie van een 

meetwaarde geschat worden. Hiertoe meet van de parameters die de meetwaarde 

bepalen, de variantie bekend zijn. 

Volgens relatie 5.5 wordt ~l· as bepaald door zes parameters, te weten 

FIt Cr, m, Fg , A en h. De verdelingscoefficient m is daarbij weer een 

functie van de temperatuur (T). 

€ 

- In [Cr-(l - €) + €] (5.5) 
A-h 1 - € 

Wanneer we de fout in A en h verwaarlozen, geldt volgens de foutenvoort

plantingswet voor de variantie in k (Vk): 

(IV .1) 

uit relatie 5.5 zijn de verschillende partiele afgeleiden te herleiden: 

1 €2 [Cr - 1 In [Cr (1 - €) + €)l 
--. --~~- - --------~I 
1 - € ~- (1 - €) + € 1 - € J (IV.2) = -- • 

€ 
= -- . (IV.3) 

A-h Cr (1 - €) + € 

~ -A.:~Fg · € .t [Cr 
(1 - €) + €] E • (1 -Cr~ + - . (IV.4) 

1 - € 1 - € Cr (1 - €) + € 

~ 
Fl € .t~~(l_=~ + _ E • (1 -Cr~ =--- - (IV.5) 

A-h-m 1 - € 1 - € Cr (1 - €) + € 



Voor de verdelin;Jscoefficient is de volgerrle rel.atie gehant.eerd: 

0.219 3751 
m = - • exp (18.46 - -) (IV. 6) 

T T 

De eerste afge1eide van de verdeli.rgsooefficient naar de tenperatuur is 

dan: 

~m~ = 

3751 
------- • exp (18.46 - -) 

rrJ T 

0.219 • (3751 - T) 
(IV.7) 

Nu ontbreken nag slechts de varian ties :in de ve:rschillen3e paraneters om 

de foutenvoortplantingsanalyse toe te passen. Hieromer zijn de rel.evante 

varianties afgeschat: 

De starx3aarddeviatie van het stofoverdrachtsproduct k (uk) is nu de 

wortel uit de variantie van k (Vk): 

(IV.8) 

Met bovenstaarrle gegevens is per experiment de st:amaarddeviatie van de 

netirgen op basis van de vloeistofconcentratie berekerxl. 

Warmeer ~l·as niet net de rel.atieve ~tie (Cr) maar net de 

vloeistofconce.ntratie (Cluit) berekerxl is, kan net een kleine veran:lerirg 

~ deze1fde frutenanalyse uitgevoerd worden. Hiervoor wo:rdt rel.atie 

5. 6 geb:ruikt: 

n 
Cr=----

n - Fl·dft 
(5.6) 



De partiele afge1eiden naar cp.t en n kunnen dan hepaaJd worden: 

~;~= (IV.9) 

(IV. 10) 

De variantie van Cr {VCr> kan dan als voIgt berekem worden: 

(IV. 11) 

De uitgaarrle vIoeistofC01'D'!lltra.tie is hepaa1d met ijkDDnsters. De fcut 

(s) in de vIoeistofC01'D'!lltra.tie is met de kleinste kwadraten methode 

bepaald. Deze fout dierde als grorDsIag voor een sdlattiJxJ van de variantie 

van de vIoeistofC01'D'!lltra.tie. De varianties van CI uit en n zijn dus als 

voIgt gedefinieerd: 

vCluit = (s) 2 

Vn = (0.1 [gjhr])2 

Met bovenstaarrle geqevens is per experimant de ~iatie van de 

metin;Jen op basis van de vloeistofconoen.a..~tie ber-dten:l. 

De e1iminatiecapaciteit (U:=) wordt volgens vezqelijki.rq IV.12 uit de 

belastirg (I) en de c:onversie (x) berekem: 

e1iminatiecapaciteit = I • (1 - x) (IV. 12) 
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Warmeer de fout in bet reactorvolune verwaarIoosd womt, is de varian tie 

in de eliminatiecapaciteit is sledlts van twee variabelen afhankelijk: 

(IV. 13) 

De partiel.e afgeleiden kI.mnen irx]evuld worden: 

(IV. 14) 

De varianties in de belastirg en de conversie zijn als voIgt gedefi-

nieerd: 

2 
Vt = (0.1 [gjhrJ) 
Vx = (0.04 • x) 

De starrlaarddeviatie van de metin;Jen is dan gelijk aan ./V~. 



Tabel V.1: Meetresul taten. 

STOFOVERDRACHTSEXPERIMENTEN 
---------------------------

experi- v(g) vel) T~ C(r) C(l,uit) E=m*Qg/Ql Nog k(ol) s berekend I18ssa s 
mentnr. (m/hr) (m/hr) (Ic) (-) (g/m3) (-) (-) (m/s) (m/s) op basis balans (-) 

===================================================================================================================== 
1 180 2.2 15.4 1.OS 3.1 14.8 0.1 0.0015 0.0005 vlst 0.80 0.41 
2 180 4.3 15.2 1.17 3.1 7.3 0.3 0.0031 0.0009 vlst 0.82 0.20 
3 180 6.5 15.1 1.21 3.0 4.9 0.4 0.0044 0.0013 vlst 0.99 0.19 
4 180 8.7 14.8 1.29 3.0 3.6 0.6 0.0059 0.0017 vlst 1.02 0.15 
5 180 14.5 14.8 1.49 2.7 2.2 0.8 0.0084 0.0010 vlst 1.03 0.09 
6 180 20.5 14.4 1.80 2.5 1.5 1.0 0.01OS 0.0012 vlst 1.01 0.06 
7 90 2.2 15.5 1.13 6.5 7.4 0.3 0.0016 0.0005 vlst 1.02 0.32 
8 90 4.3 15.8 1.30 6.1 3.8 0.5 0.0030 O.OOOS vlst 0.96 0.13 
9 90 6.5 15.4 1.50 5.9 2.5 0.8 0.0043 0.0018 vlst 0.96 O.OS 

10 90 8.7 14.9 1.70 5.5 1.8 1.1 ·').0058 0.0013 vlst 1.02 0.06 
11 90 14.5 14.4 2.34 4.5 1.1 1.4 0.0072 0.0011 vlst 1.00 0.04 
12 90 20.5 14.3 3.30 3.8 0.7 1.7 0.0088 0.0012 vlst 0.98 0.02 
13 45 2.2 16.9 1.26 7.7 3.9 0.5 0.0015 0.0007 gas 1.02 0.16 
14 45 4.3 16.0 1.70 6.7 1.9 1.1 0.0031 O.OOO9\..\la~ 0.90 0.06 
15 45 6.5 15.5 2.26 6.4 1.2 1.5 0.0041 0.0009 gas 0.96 0.04 
16 45 8.7 14.2 2.87 5.5 0.9 1.7 0.0043 O.OOOS ga~ 0.94 0.03 
17 45 14.5 14.1 5.56 3.9 0.5 2.4 0.0062 0.0009 ga1 0.88 0.03 
18 45 20.5 14.0 9.49 3.0 0.4 2.9 0.0075 0.00109as) 0.88 0.03 

~' 

19 9 6.5 17.0 12.28 10.9 0.3 3.0 0.0018 
0.0001 ~ 1.07 0.03 

20 9 8.7 16.2 26.23 8.4 0.2 3.8 0.0022 0.0001, 1.05 0.02 
21 9 14.5 14.7 153.28 4.4 0.1 5.5 0.0030 0.0002 a 0.89 0.03 
22 9 20.5 14.5 347.43 3.4 0.1 6.3 0.0033 0.0002 gas 0.97 0.05 
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Fiquur V.1: relatieve fout bij Vg 90 en 180 m/hr 

RELATIEVE FOUT IN KOL *AS 
Vg = 90 en 180 m/hr 
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Figuur V.2: relatieve fout bij Vg = 9 en 45 m/hr 

RE~A IllVE FOUT Ihl KOL *AS 
Vg = 9 en 45 m/hr 
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'!'abel V.,: stofoverdrachtsge.gevens voor Berl-zadels (5emmelbauer). 

SD1MEI.lWJER 

mx vI 
0.179 
0.177 
0.177 
0.174 
0.174 
0.172 

0.180 
0.182 
0.179 
0.175 
0.172 
0.171 

0.190 
0.183 
0.180 
0.170 
0.169 
0.169 

0.185 
0.174 
0.172 

vg 
2.2 
4.3 
6.5 
8.7 

14.5 
20.S 

2.2 
4.3 
6.S 
8.7 

14.S 
20.S 

2.2 
4.3 
6.S 
8.7 

14.S 
20.S 

8.7 
14.S 
20.S 

alpha 
beta 
gamma 

0.007SS 
0.2S 
0.85 

0.012 
0.012 
0.012 

0.011 delta = 
0.011 
0.011 

k'l k'g k'ol aw/as kol*aw 
180 3.38E-OS 6.38E-03 3.28E-OS 0.088939 0.002220 
180 S.12E-OS 6.38E-03 4.90E-OS 0.122339 0.004S60 
180 6.S3E-OS 6.38E-03 6.17E-OS 0.147424 0.006924 
180 7.76E-OS 6.38E-03 7.2SE-OS 0.168283 0.009289 
180 1.0SE-04 6.38E-03 9.63E-OS 0.212871 0.01S601 
180 1.30E-04 6.38E-03 1.16E-04 0.249862 0.02208S 

O.OOE+OO 
90 3.38E-OS 4.2lE-03 3.23E-OS 0.088939 0.002188 
90 S.12E-OS 4.2lE-03 4.80E-05 0.122339 0.004467 
90 6.S3E-OS 4.2lE-03 6.0lE-OS 0.147461 0.006744 
90 7.76E-OS 4.2lE-03 7.02E-OS 0.168283 0.008991 
90 1.0SE-04 4.2lE-03 9.20E-OS 0.212871 0.014903 
90 1.30E-04 4.2lE-03 1.10E-04 0.249862 0.02092S 

O.OOE+OO 
4S 3.38E-OS 2.78E-03 3.17E-05 0.088939 0.002148 
4S S.12E-OS 2.78E-03 4.6SE-05 0.122339 0.004331 
4S 6.S3E-OS 2.78E-03 S.77E-OS 0.147424 0.006478 
4S 7.76E-OS 2.78E-03 6.67E-OS 0.168283 0.008S36 
4S 1.0SE-04 2.78E-03 8.6lE-OS 0.212871 0.0139S4 
4S 1.30E-04 2.78E-03 1.02E-04 0.249862 0.01934S 

9 7.76E-OS 1.07E-03 S.S8E-OS 0.168283 0.007141 
9 1.0SE-04 1.07E-03 6.73E-OS 0.212871 0.01090S 
9 1.30E-04 1.07E-03 7.63E-OS 0.249862 0.014S02 



Tabel v.a: Stofoverdrachtsgegevens voor pakkingsdeeltjes < .5 inch (ONDA) 

ONDA 

a 
b 
c 

1.45 
0.0051 

2.00 

0.012 
0.012 
0.012 

0.011 
0.011 
0.011 

mx vI 
0.179 
0.177 
0.177 
0.174 
0.174 
0.172 

0.180 
0.182 
0.179 
0.175 
0.172 
0.171 

0.190 
0.183 
0.180 
0.170 
0.169 
0.169 

0.191 
0.185 
0.174 
0.172 

2.2 
4.3 
6.5 
8.7 

14.5 
20.5 

2.2 
4.3 
6.5 
8.7 

14.5 
20.5 

2.2 
4.3 
6.5 
8.7 

14.5 
20.5 

6.5 
8.7 

14.5 
20.5 

vg k'l k'g k'ol aw/as kol*avl 
180 2.14E-05 4.7IE-04 1.7LE-05 0.176538 0.002291 
180 2.88E-05 4.7LE-04 2.14E-05 0.226089 0.003683 
180 3.43E-05 4.7IE-04 2.43E-05 0.260239 0.004814 
180 3.90E-05 4.7LE-04 2.64E-05 0.286939 0.005773 
180 4.90E-05 4.7IE-04 3.07E-05 0.339580 0.007930 
180 5.74E-05 4.7LE-04 3.36E-05 0.379296 0.009686 

ERR 
90 2.14E-05 2.90E-04 1.S2E-05 0.176538 0.002036 
90 2.88E-05 2.90E-04 1.86E-05 0.226089 0.003203 
90 3.44E-05 2.90E-04 2.07E-05 0.260287 0.004093 
90 3.90E-05 2.90E-04 2.2LE-05 0.286939 0.004816 
90 4.90E-05 2.90E-04 2.47E-05 0.339580 0.006377 
90 5.74E-05 2.90E-04 2.66E-05 0.379296 0.007674 

ERR 
45 2.14E-05 1.79E-04 1.3IE-05 0.176538 0.001763 
45 2.88E-05 1.79E-04 1.53E-05 0.226089 0.002636 
45 3.43E-05 1.79E-04 1.66E-05 0.260239 0.003285 
45 3.90E-05 1.79E-04 1.7LE-05 0.286939 0.003729 
45 4.90E-05 1.79E-04 1.87E-05 0.339580 0.004834 
45 5.74E-05 1.79E-04 1.98E-05 0.379296 0.005704 

ERR 
9 3.43E-05 5.88E-05 8.47E-06 0.260239 0.001676 
9 3.90E-05 5.88E-05 8.50E-06 0.286939 0.001856 
9 4.90E-05 5.88E-05 8.45E-06 0.339580 0.002184 
9 5.74E-05 5.88E-05 8.6IE-06 0.379296 0.002485 

Tabel V. 4: Ingevulde variabelen voor correlaties van Sermnbauer en Onda. 

a(keramiek) = 61 E-3 [N/m] 

a (water) 

~(water) 

~(lucht) 

= 72 E-3 [N/m] 

= 0.001 [kg/m/s] 

= 0.0188 E-3 [kg/rn/s] 

D(tolueen in lucht) = 0.084 E-4 [m2/S] 

D(tolueen in water) = 0.85 E-9 [m2/S] 

as (Novalux Torus-zadels) = 761 = 622*('l1/.~) [m2/m3] 

(gecorrigeerd met porositeit) 

dp (Novalux Torus-zadels) = 0.0125 [m] 



BIJIAGE VI GOOEVENS VAN EXPERIMENTEN TER BEPALING VAN DE MAXIMALE 

GROEISNEIHEID 
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EXPERIMENT 1 

o o o 

o 
o 

0 

/ 0 
Helling = 0,20 + /- 003 [hr-l 

mu max = 0.29 +/- 0.04 [hr 1J 
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La = 109,14 [mg/I] 

to = 546 [hr] 
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Experiment 1 

tijd l l gem. lo-L gem. -dL/dt 
[hr] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l/hr] 
---*._.--------*----------------------------------------------.--------- ------------------

0.73 110.68 
1.23 114.79 112.73 
1.63 111.17 112.98 
3.31 111.12 111.15 
4.61 109.44 110.28 
5.46 109.14 109.29 Regressio n Output: 
6.81 98.93 104.04 5.10 7.56 Constant 2.56 
7.60 98.73 98.83 10.31 0.25 Std Err of Y Est 3.70 

12.48 72.72 85.73 23.41 5.34 R Squared 0.77 
12.96 67.77 70.25 38.89 10.25 No. of Observation s 13.00 
13.63 57.51 62.64 46.50 15.38 Degrees of Freedom 11.00 
13.89 55.93 56.72 52.42 5.95 
14.31 48.25 52.09 57.05 18.43 X Coefficient(s) 0.20 
14.71 41.61 44.93 64.21 16.60 Std Err of Coef. 0.03 
14.98 36.66 39.13 70.01 18.58 
15.83 19.86 28.26 80.88 19.76 
16.14 12.38 16.12 93.02 23.62 So/Y = 12.73 [mg/l] 
16.43 7.03 9.70 99.44 18.35 Lo = 109.14 [mg/l] 
16.61 3.02 5.02 104.12 22.93 
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EXPERIMENT 2 
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2 4 6 8 

\ijd [hr] 
gemeten woorden 

o 

o 

10 12 14 16 

regressieliJn 

8epaling von max. groeisnelheid 
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mu max = 0.25 +/- 0.03 [hr-1] 
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ti jd 
{hrJ 

0.11 
0.54 
2.19 
3.51 
4.37 
4.61 
5.71 
6.50 

11.38 
11.87 
12.54 
12.81 
13.40 
13.80 
14.38 
15.88 
16.34 

l 

frog/!] 

130.80 
126.89 
126.39 
123.37 
118.42 
115.69 
115.30 
117.58 
92.49 
87.88 
82.09 
79.21 
74.51 
69.80 
61.53 
39.68 
31.50 

Experiment 2 

l gem. 
[rog/l] 

128.85 
126.64 
124.88 
120.90 
117.06 
115.50 
116.44 
105.03 
90.19 
84.99 
80.65 
76.86 
72.15 
65.66 
50.60 
35.59 

lo-l gem. -dL/dt 
[rog/l] [rog/l/hr] 

12.54 5.14 
27.39 9.53 
32.59 8.59 
36.92 10.78 
40.71 7.95 
45.42 11.77 
51.91 14.39 
66.97 14.57 
81.99 17.52 

Regressio n Output: 
Constant 3.50 
Std Err of Y Est 1.41 
R Squared 0.88 
No. of Observation s 9.00 
Degrees of Freedom 7.00 

X Coefficient(s) 0.17 
Std Err of Coef. 0.02 

So/Y = 20.20 [rog/l] 
Lo = 117.58 [mg/l] 
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kolom 

lengte 

t:errperatuur 

O1rornosorb 101 

1m 

oven 180·C 

detector 200·C 

injectie : 200·C 

druk 

draaggas, N2 : 1 ato 

detector I H2 .5 ato 

detector, lucht 1 ato 

retentietijd :± 2.2 min 
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Rldertle'" 

F_III. HallrolrodlldH, PIII.n·R.d.rtl ..... Kauapparat arbelt.! mahlend und icau.nd ( ... mat). 
Hlnt.r dem Kauapparat eln kurzes Rohr mit Wlmpern. In dem Nahrungspartlkel In elne Vakuole 
geleltet werden. GelOlite Vakuolen relBen alch los und wandern als dunklll .Plllen· (Nahrungs. 
vakuolen) durch die lumen lose Plasmamasse des Magens. Augen lehlen. 
1 a Hallrotrodla (Cellldlna) conetrlcta. Baut keln Gehluse. Kullkula mit wlnzlgen HOckern und 
Poren. Belde Wlmperschelben lIegen eng JUsemmen, Rlderorgan schmller als der Hals. 
Schlundrohr sehr lang. G 180-380 I'm. L Moose, 1m Erdrelch, In Blatt· uhd Nadelstreu. zwl· 
schen Wasserpnanzen. 
1 b Habrotrocha lata. Kurz, b ... It, .tark abgenachl. Beut keln G.h.use. ICutlkula glatt. Q Um 
200 I'm. L Zwischen Moosen und Blattst ... u, zwischen Wasserpnanzen; verbreltet. 
1 c Habrotrodla ang .... lcolll.. FuB .ehr klein, Hals mit 4 WOlsten. Schlundrohr sehr lang. 
Baut zunlchlt larblos.l. dann grau-grOn oder braun wardende. Gehlulle aUI Sakret. Q 2!50 
bll 2lIO pm. L In Mooren zwllchen Moo.an, aul Quellmool (FontlnaU.,. • '_III. Adlnetldaa, Spanner·Rldertl.ra. Kauapparat arbaltet mahlend IIInci kau.nd (ramat). 
Rlderorgan eln. bauchwlrts gelltellte Wlmperlchelbe; wlrd belm Krlechon nlcht elngezogen. 
ROllel zwe!lapplg. Schnelle, unruhlg zuckende Glellbewegungen. 
la Adlneta barbata. ROllel beldsells mil langen Sinnesborsten. Gla.hell, farblo. oder rOtllch. 
Sahr lebhalt. G BII 400 pm. L Zwischen Torfmool, In Mobsen auf Dlchem und Blum.n. 
I II Adlnata "ga "r. minor. ROllel Ichwach beborstet. Schelnsegmentlerung des Rumples 
allmlhllch zum FuB hln verschmllert. G 250-500 pm. L Torfmoose, zwischen Wallerpnanzen; 
verbreltet. 
Ie Adln.ta grIClII.. ROIHI unb.borate!. Kutlkula glatt. Schlank. Farblo.. G 200-300 I'm. L 
In Ulersenden und leuchten MOOlpolltem. A Bis 500 pm, Kutlkula mit klelnen HOckern; A. 
tube,.culo,a. ,_m. Phllodlnld ... Der Kauapparat arbeltet mahlond und kauend (I'IImat]l. 
, Mnlobla (Callldlna) magna, Moos·RAdertler. FuB sehr kurz, 3-4glledrlg; FuBende all klelne 
Haltschelbe ohne Zehen ausgeblldet. Kelne Augen. ROtlich. Kutlkula durdl HOckerchen punk· 
tlert. G 400-750 pm. L Krlecht sehr langsam zwischen Wasserpflanzen, In Moospolltern und 
Flechtenlagern • 
• Ganung Rotarll, Teleskop·RAdertle .... 2 Augennecke 1m ROllel tlo,. dem Doraaltaster; ROIsel 
voratreckbar; FuB 5-8glledrlg, 3 Zehen. Schlank. LebendgebArend • 
• a Rola"a rotatorla (RoUfe,. tlulga,.",. Kutlkula glatt, Dorsaltaster kurz, Rumpl allmlhllch In 
den FuB Obergehend. Undurchslchtlg.weIBlich. G 230-1100 pm. L Walseransammlungen aller 
Art, Beleblschl.mm von Kllr.nlagen; hAullg. 
4 b Rolerla rotatorll citrin •• Kutlkula punktlert. Durch grOnliche, KOrnchen gellrbl. Dorsaltaster 
kurz. G 600-1100 pm. L Ulerform Iii Telchen und TOmpeln; verbreltet. 
4 e Rolarla lardlgradll. Kopl und FuB larblol, Rumpfkutlkula dunkelbrsun, .tark gefaltel, 
klebrlg. mil Detrltul Oberkrultet. ROssei brelt. Q 380-700 pm. L Moore, TOmpel; verbrelteter 
Elnzelglnger. 
4 d Rotarla mlcroceroa. Kutlkula gla", durchslchtlg. ROllel kurz. Dorsaltaster sehr lang und 
bewegllch, belm Schwlmmen nach vorne gerlchtel. G 2!50-300 pm. L Moorgrlben, Telche; ganze 
Gellelilchanen In gemelnsemen, lockeren Detrltusnestern • 
•• Rolarl. n.ptunla. KrlechluB lehr dOnn und lang; FuBglieder Ihnllch .ulzlehb .... r Radio· 
antenne. WeIBlich-durchlchelnend. G Bls 1,8 mm lang. L Schlammlge SlI8n, TOmpel, FIOsse; 
well varbreltet. IV. 
I Gattung Phllodlna, ROsaeirldchen. 2 Augennec:ke htnte,. dem Dorsaltauter auf dem Gehlrn. 
Rumpfkutlkula dOnn, glett; 4 Zehan, elerlagend. . 
I a Phllodlna ro •• ola. ROtilch. Aul belden Wlmperachelben ,e 1 8lnn08borate. FuB eus 5 
Schelnsegmenten. Magen elne glelchmlOlge Plesmamallse mil zentralem, b_lmp.rtem Rohr. 
0320-540 I'm. L Telche und Moose, verbrellel. A Um 380 I'm, IlIrblos: P. ClcuUcomf,. 
5b Phllodln. eltrlna. Rumpl mit Llngslalten, Kutlkula punktlert, gelbgrOn; Kopl und FuB welB. 
o 300-500 I'm. L Zwischen WIsserpnanzen, In Bllualgen·WII"en. 
5e Phllodlna magalolrocha. Farblos, sackfllrmlg. Dorsallaster lang. Wlmperlchelben lehr 
groB. 0 120-270 11m. L TOmpel, Seen; Ulerform. Aquerlenfllter. 
• Oatlung Oll,otrocha, Leder·ROsselrldchen. 2 Augenllecke htntC!1' dem DO"llIasler. Rumpf· 
kuUkula derb, lederartlg; 4 Zehen; lebendgeblrend. 
• a Ol .. otrocha (Phllodlna) acul.ata. WelBgra!! oder braun. Rlderorgan rellllv klein. Kull· 
kula dick, Iingsgelallel. blldet aul dem RumplrOcken 2 bls Ober 20 Stacheln. 0 350-500 pm. 
L Seen, Telche, Moore; ElnzelgAnger, welt verbrellet. 
• b DI'Htrocha aculalta macro'lyla. ROckensllle Bltchellos. KOrper weiDlich, klebrlg, on mit 
anhAngenden Delrlluslellchen. Kullkula glllil. mit braunen Sllbchen besetzt oder mil Sekret· 
wOlslen. 0 380-480 I'm. L Moorg_Asser, In Ulersanden. 
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