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Farmaceutica en contrastmedia vertonen door hun complexe structuur en de aanwezigheid van 
halogenen een zeer beperkte verwijdering in conventionele waterzuiveringsinstallaties. Hierdoor 
eindigen deze polluenten in het milieu  waar ze tal van toxische effecten kunnen veroorzaken. In dit 
eindwerk werd het potentieel van twee behandelingstechnologieën uitvoerig onderzocht. In de 
eerste plaats de reductieve dehalogenatie door biogene nanopartikels (bio-Pd). Dit zijn microbieel 
geproduceerde nanopartikels die bekend staan als uitstekende katalysatoren bij 
dehalogenatiemechanismen. Daarnaast werd de oxidatieve degradatie door een nitrificerende 
mengcultuur (ABIL) beschouwd. Voor het eerst in het onderzoek naar de afbraak van 
micropolluenten werden beide technologieën gecombineerd.  

Vier componenten stonden binnen deze thesis model voor de afbraak van farmaceutica: (1) 
diatrizoaat, een gejodeerd X-straal contrastmedium, (2) sulfamethoxazole, een bacteriostatisch 
antibioticum, (3) carbamazepine, een anti-epilepticum en (4) de niet-steroïde ontstekingsremmer 
diclofenac. 

In een eerste luik van deze studie werd onderzocht of de combinatie van biogene nanopartikels en 
ABIL wel mogelijk was. Het bio-Pd had geen inhibitie op de nitrificerende performantie van de 
commercieel beschikbare nitrificerende bacteriecultuur tot gevolg. Het feit dat biogene 
nanopartikels, in tegenstelling tot bepaalde nanopartikels zonder dragerstructuur, geen negatieve of 
toxische effecten op bacteriën vertonen is een belangrijk gegeven voor de verdere ontwikkeling van 
deze technologie. Er werd bovendien aangetoond dat de bio-Pd activiteit slechts zeer beperkt 
beïnvloed werd door de aanwezigheid van ABIL en zuurstof. Het ABIL had bijgevolg geen negatieve 
invloed op de katalysatoractiviteit van het bio-Pd.  

In een tweede luik werd de continue verwijdering van de polluenten op reactorschaal getest. Door 
het gunstige effect van een hoge slibverblijftijd op de verwijdering van polluenten werden membraan 
bioreactoren verkozen. Als influent werd een relevante milieumatrix gekozen, namelijk afvalwater 
van het AZ Maria Middelares ziekenhuis te Gent. Het is de eerste maal dat de afbraak van een 
mengsel van polluenten in ziekenhuisafvalwater op lange termijn werd onderzocht. 

Als eerste langetermijn experiment werd de 1-stapsverwijdering in een MBR bestudeerd. Hierbij 
werd de dehalogenatie, gestuurd door biogene palladium nanopartikels, in 1 reactor gecombineerd 
met de oxidatieve afbraak door AOB’s. Dit systeem was in staat zowel diatrizoaat, sulfamethoxazole 
als carbamazepine voor 40 en zelfs 80 % uit het afvalwater te verwijderen. De aanwezigheid van 
zuurstof leidde echter tot een beperkte dehalogenatie door bio-Pd waardoor overgeschakeld werd 
op een sequentiële benadering.  

Binnen de sequentiële reductieve – oxidatieve behandeling kon enkel carbamazepine voor 30 % op 
reductieve wijze verwijderd worden. De biogene nanopartikels vertoonden een zeer beperkte 
activiteit. Een niet optimale productie van de katalysator leidde tot een beperkte initiële activiteit. 
Voornamelijk de complexe milieumatrix had echter een inhiberend effect op het bio-Pd en bio-
Pd/Au. De sterke aanwezigheid van sulfaat kan de activiteit van de biogene nanopartikels mogelijks 
beïnvloed hebben aangezien ze aanleiding kunnen geven tot sulfides, die gekend zijn om hun 
vervuilende en inhiberende katalysatoreffecten.  

De interfererende complexe milieumatrix maakt een goede dehalogenatie door de reductieve 
werking van biogene nanopartikels bijgevolg nog niet mogelijk in een continue reactoropstelling. 

De tweede membraan bioreactor, die de nitrificerende mengcultuur bevatte, was na 70 dagen wel in 
staat diatrizoaat uitstekend (95 %) te verwijderen. Ook diclofenac werd gekenmerkt door een 
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verwijderingsefficiëntie van 25 tot 50 %. Een referentiereactor bereikte na 30 dagen analoge 
resultaten voor beide componenten. 

Door onderzoek te voeren naar de beïnvloedende factoren van het afvalwater kan de sequentiële 
reductieve – oxidatieve behandelingstechnologie geoptimaliseerd worden. Hoewel niet alle 
componenten volledig verwijderd werden, toont deze studie het potentieel aan van de combinatie 
van een groene katalysator en een nitrificerende cultuur. Dit is immers de eerste studie die aantoont 
dat een mengsel van persistente micropolluenten in afvalwater kan afgebroken worden door de 
sequentiële combinatie van deze reductieve en oxidatieve technologie.   
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Abstract 

The complex molecular structure and presence of halogens in pharmaceuticals and radiocontrast 
agents often results in very limited removal by conventional wastewater treatment plants. 
Eventually, they will end up in the environment in which they may exert toxic effects. In this study, 
the potential of two treatment technologies was investigated: the reductive dehalogenation by 
biogenic nanoparticles (bio-Pd) and the oxidative degradation by a nitrifying culture (ABIL). Bio-Pd 
nanoparticles are microbially synthesized Pd nanoparticles, which have been demonstrated 
successful catalysts in dehalogenation reactions. This is the first time that the combination of both 
technologies was investigated. 

Four model compounds were used in this study: (1) diatrizoate, an iodinated contrast agent, (2) 
sulfamethoxazole, a bacteriostatic antibiotic, (3) carbamazepine, an antiepileptic agent and (4) 
diclofenac, an anti-inflammatory drug.  

In the first part of this dissertation, batch experiments were set-up to evaluate the combination of 
biogenic nanoparticles and ABIL. Bio-Pd did not inhibit the nitrifying performance of the 
commercially available nitrifying culture. The fact that biogenic nanoparticles do not induce negative 
or toxic effects on bacteria is of crucial importance for the development of this technology. 
Moreover, it was demonstrated that the presence of oxygen or ABIL only had a minor influence on 
the bio-Pd activity. Hence, it can be concluded that ABIL did not poison the catalytic surface of the 
biogenic nanoparticles. 

In the second part of this study, continuous removal of micropollutants was tested at reactor scale. 
Membrane bioreactors were selected because of their well described advantages of high sludge 
retention times. The membrane bioreactors were fed with wastewater of the Maria Middelares 
hospital in Ghent. This experiments were the first to investigate the long-term removal of a mixture 
of micropollutants in wastewater.  

The first long-term experiment consisted of a one step treatment system. Dehalogenation, catalyzed 
by biogenic Pd nanoparticles, was combined with an oxidative removal by a nitrifying culture in one 
reactor. This system was able to remove 40 to 80 % of the initially present diatrizoate, 
sulfamethoxazole and carbamazepine. Due to the presence of oxygen, the dehalogenation rates 
were limited. 

A new setup was initiated in which the sequential combination of the reductive and oxidative 
technology was tested. This system was also characterized by a limited activity of the biogenic 
nanoparticles. Due to this low activity, a removal rate of 30 % was obtained for carbamazepine. The 
use of a complex matrix as reactor influent, such as hospital wastewater, could have caused the 
inhibition and fouling of the catalyst. Especially reduced sulfur species could result in a decreased  Pd 
catalyst activity.  

The second membrane bioreactor of the sequential setup, which was inoculated with a nitrifying 
culture, achieved excellent removal efficiencies of 95 % for diatrizoate. Up to 50 % of the initially 
present diclofenac could be removed by this culture. 

By investigating the influencing aspects, this sequential reductive – oxidative treatment technology 
could be optimized. Even though the system was not yet able to fully degrade all investigated 
compounds, this study demonstrates the potential for combining a green catalyst with a nitrifying 
culture. To our knowledge, this is the first study, which demonstrates the removal of persistent 
micropollutants from wastewater by sequentially combining a reductive and oxidative technology.   
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1 Micropolluenten 

De voorbije decennia leidden tal van technologische ontwikkelingen en industriële innovaties tot een 
toename in levenskwaliteit en de creatie van een consumptie gedreven maatschappij. Naast soms 
wonderlijke voordelen bracht deze eindeloze ontwikkeling aan menselijke activiteiten ook nadelen 
met zich mee: toenemende vervuiling van lucht, bodem en water alsook de nood aan geschikte 
afvalbehandeling. De hiermee geassocieerde klimaatsverandering zal samen met een snel groeiende 
wereldbevolking en bijgevolg nog grotere consumptiebehoefte tot tal van problemen en nieuwe 
uitdagingen leiden. Waterschaarste is een van hen. Zowel in ontwikkelingsgebieden als 
geïndustrialiseerde landen steekt dit probleem de kop op en zal water een uiterst kostbaar goed 
worden. Om deze uitdaging efficiënt te benaderen dient de zuivering van afvalwater als een 
geïntegreerd onderdeel gezien te worden van de drinkwaterproductie in de 21e eeuw (De Gusseme 
2011). 

In gebieden met een toenemende stedelijke populatie wordt hergebruik van behandeld water 
aanzien als de belangrijkste oplossing om in de toekomst een duurzaam management van de 
watercyclus te kunnen bekomen (Verstraete et al. 2009). Naast een verhoging van onze 
levensstandaard veroorzaken publieke gezondheidsvoorzieningen en een groeiende consumptie ook 
een significante belasting op de waterlichamen en –bronnen door een continue input van kleine 
hoeveelheden chemicaliën zoals farmaceutica, cosmetica en antibiotica (Forrez et al. 2011).  

Inzake hergebruik van afvalwater heerst er echter een toenemende bezorgdheid rond de 
aanwezigheid en bestemming van biologisch actieve componenten. Na menselijke consumptie en 
excretie blijkt een grote fractie van de gebruikte organische moleculen en/of hun metabolieten te 
resteren en zo de installaties van de afvalwaterzuivering te bereiken (Castiglioni et al. 2006). 
Belangrijke polluenten als de organische fractie (BOD) en nutriënten (N en P), kunnen door deze 
installaties verwijderd worden waardoor de totale milieudruk door het afvalwater verminderd wordt. 
De huidige waterzuiveringsinstallaties zijn echter niet ontworpen om micropolluenten - polluenten 
die in een concentratie van ng L-1 tot µg L-1 in het milieu voorkomen - te elimineren (Clara et al. 
2005b). Diverse studies hebben reeds de aanwezigheid van persistente farmaceutica in het effluent 
van waterzuiveringsinstallaties en oppervlaktewateren gerapporteerd (Heberer et al. 2002; Joss et al. 
2005; Jones et al. 2007). Verschillende farmaceutica vertonen door hun polaire structuur geen 
verwijdering gedurende hun doortocht door de ondergrond en bereiken vervolgens het grondwater 
(Heberer et al. 1997). Op deze manier komen de meest recalcitrante micropolluenten in de 
ontvangende waterlichamen terecht en bedreigen zo onze drinkwaterbronnen. Want naast 
grondwater wordt momenteel ook reeds gebruikgemaakt van oppervlaktewater voor de productie 
van drinkwater. Door de toenemende schaarste en vraag zal deze bron steeds meer benut worden. 
De aanwezigheid van recalcitrante componenten stelt dan ook duidelijk een probleem.  

Hoewel het in de meeste gevallen zeer lage concentraties betreft kan de continue input aan 
polluenten op lange termijn een potentieel gevaar inhouden voor zowel aquatische als terrestrische 
organismen. De aanwezigheid van deze polluenten leidt tot een toenemende bezorgdheid aangezien 
de kennis over de mogelijke impact op de menselijke gezondheid en de ecosystemen nog zeer 
beperkt is. Met name de continue blootstelling aan lage concentraties van verschillende 
componenten en de mogelijks geassocieerde chronische toxiciteit vraagt de nodige aandacht (Jeong 
et al. 2010). De toenemende behoefte om de waterbronnen te beschermen, het groeiende 
milieubewustzijn en de tendens naar duurzaamheid leiden tot een klimaat waarbij extra 
inspanningen noodzakelijk worden om water te zuiveren, zeker bij het beschouwen van ontginning 
en hergebruik (De Gusseme 2011). 

Organische micropolluenten kunnen op diverse manieren het milieu bereiken. Het consumeren en 
vrijstellen van farmaceutica of contrastmedia door de mens leidt tot een verhoogde belasting van het 
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huishoudelijk of ziekenhuisafvalwater, dat vervolgens een waterzuiveringsinstallatie bereikt. 
Middelen die in de landbouw of veeteelt gebruikt worden zullen eerder diffuus het milieu 
verontreinigen. Ook niet gebruikte en vervallen producten dragen bij tot de vervuiling, door 
onverantwoorde verwijdering of verliezen bij productie (Reddersen et al. 2002). De oorsprong van 
farmaceutica en organische polluenten in het algemeen en hun verspreidingsroutes wordt 
voorgesteld in Figuur 1. De rode pijl duidt een steeds belangrijker wordende kring aan, namelijk de 
productie van drinkwater uit oppervlaktewater.  

 

Figuur 1: De oorsprong en verschillende verspreidingsroutes van farmaceutica in het milieu (WWTP: Afvalwater 
zuiveringsinstallatie, DWT: Drinkwater behandeling) (naar Mompelat et al. 2009). De rode pijl duidt een steeds 
belangrijker wordende kring aan, namelijk de productie van drinkwater uit oppervlaktewater. 

Voor de meeste farmaceutica bedraagt de jaarlijkse consumptie in Europa enkele honderden ton. In 
2001 werd in Duitsland 86 ton diclofenac – een niet-steroïde ontstekingsremmer - en 88 ton 
carbamazepine – een anti-epilepticum - geproduceerd. Door een extensief gebruik in de landbouw, 
veeteelt en in de gezondheidszorg, ligt de consumptie van antibiotica zeer hoog. In 1999 werd in 
Europa en Zwitserland samen namelijk meer dan 13000 ton verbruikt (waarvan 65 % voor menselijk 
gebruik) (Mompelat et al. 2009).  

Door dit toenemende en wereldwijde gebruik van farmaceutica en andere potentiële 
verontreinigende componenten en door de verbetering van de analytische technieken waardoor 
zelfs sporen aan polluenten, pg L-1 tot ng L-1, kunnen gedetecteerd worden, is de interesse in dit 
vakgebied sterk toegenomen. Waterzuiveringsinstallaties worden aanzien als de belangrijkste 
puntbron voor organische micropolluenten door menselijk gebruik.  

De focus van deze thesis ligt dan ook op de behandeling van het effluent van een 
waterzuiveringsinstallatie. Bovendien dienen niet enkel de moedermoleculen maar ook de gevormde 
bijproducten de nodige aandacht te krijgen. Als onderwerp van dit proefschrift werden vier 
componenten gekozen die momenteel de watercyclus contamineren, namelijk diatrizoaat, 
diclofenac, carbamazepine en sulfamethoxazole. De bestudeerde micropolluenten dragen aanzienlijk 
bij tot de absorbeerbare organische halogenen (AOX) in afvalwater, zeker in ziekenhuisafvalwater en 
effluent van radiografische instellingen (Putschew et al. 2000). Aangezien in de toekomst deze AOX in 
de regulering rond afvalwater een belangrijke parameter kan worden (Vlarem II) is de ontwikkeling 
van een innovatieve behandeling uitermate belangrijk. 
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1.1 Gejodeerde contrastmedia 

Gejodeerde contrastmedia (Iodinated X-ray contrast media, ICM) kunnen beschouwd worden als de 
meest gebruikte farmaceutica voor intravasculair onderzoek. Ze worden toegepast in de radiologie 
ter visualisatie van organen en bloedvaten. Het wereldwijde gebruik van deze ICM wordt geschat op 
3500 ton per jaar (Pérez and Barceló 2007). De componenten zijn metabolisch stabiel in het lichaam 
en worden meestal binnen 24 uur geëxcreteerd via urine of faeces. De intravasculair toegediende 
dosis ligt meestal zeer hoog, tot 200 g ICM per patiënt. Hun wijdverspreid gebruik, in combinatie met 
de onveranderde eliminatie door het menselijk lichaam zorgt ervoor dat deze componenten in 
concentraties van verschillende µg per L in oppervlaktewateren worden teruggevonden. Intensief 
gebruik in ziekenhuizen kan zelfs leiden tot overschrijdingen van de lozingsnormen.  

ICM worden slechts zeer beperkt verwijderd gedurende de behandeling van afvalwater en blijken 
bovendien sterk persistent te zijn in de ontvangende waterlichamen. Hun recalcitrantie is te wijten 
aan de lage biodegradeerbaarheid door aerobe heterotrofen en door sterk hydrofiele eigenschappen 
die leiden tot een beperkte verwijdering door biosolids (Knitt et al. 2008). De acute toxiciteit van ICM 
wordt minimaal geacht en bij chronische toxiciteitstesten met Daphnia magna was geen effect 
observeerbaar bij 1 g L-1 (Steger-Hartmann et al. 1999). Desondanks zijn de subletale effecten van 
mengsels van ICM en hun metabolieten nog ongekend en kunnen deze een onderschatte impact 
hebben op ecologisch of menselijk vlak (Jones et al. 2002). Omwille van het voorzorgbeginsel is het 
dan ook aangewezen drinkwater trachten te bekomen dat volledig vrij is van ICM, om zo het 
potentiële risico op lange termijn effecten te minimaliseren (Huber et al. 2003). Vooral diatrizoaat 
blijkt een zeer moeilijk afbreekbare component te zijn. 

1.1.1 Diatrizoaat 

Diatrizoaat (Dia-I3 of Dia) is de anionische vorm van diatrizoëzuur, ook gekend als amidotrizoëzuur of 
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoëzuur (Figuur 2). Het behoort tot de groep van de ionische ICM. 
De driemaal gejodeerde aromatische ringstructuur zorgt voor een sterke resistentie ten opzichte van 
oxidatieve behandeling. Zelfs ozonisatie van ICM bevattend afvalwater leidt tot slechts een beperkte 
eliminatie van diatrizoaat van 14%, terwijl niet-ionische ICM wel voor 80% verwijderd worden 
(Ternes et al. 2003). De volledig gedejodeerde vorm van diatrizoaat is 3,5-diacetamidobenzaat (Dia-
H3 of DAPA). Diatrizoaat is net als andere ICM alomtegenwoordig in behandeld afvalwater, 
waterlichamen en –bronnen en zelfs in drinkwater. In dit laatste werd in Duitsland een maximale 
concentratie van 1.2 µg L-1 diatrizoaat teruggevonden (Pérez and Barceló 2007). 

 

 

Figuur 2: De chemische structuur van diatrizoaat. 
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1.2 Farmaceutisch actieve componenten 

1.2.1 Diclofenac 

Diclofenac (DF) of 2-[2-(2,6-dichloroanilino)fenyl]azijnzuur (Figuur 3), is een intensief gebruikte niet-
steroïde ontstekingsremmer annex pijnstiller, die wordt gebruikt bij het remmen van ontstekingen 
zoals artritis of acute verwondingen. Het vormt het actieve bestanddeel van onder andere Voltaren®. 
Samen met carbamazepine vormt het een van de meest gedetecteerde farmaceutica in 
waterlichamen. Na menselijke consumptie wordt bij benadering 65 % geëxcreteerd via de urine, 
voornamelijk als gehydroxyleerde metabolieten (Zhang et al. 2008). Door de beperkte sorptie en lage 
biodegradeerbaarheid wordt diclofenac, alsmede zijn metabolieten, vaak aangetroffen in het 
effluent van waterzuiveringsinstallaties en de ontvangende waterlichamen.  

Toxiciteitstesten bij de regenboogforel toonden een lage acute toxiciteit aan (een EC50-waarde van 6 
mg L-1 na 24 u). Bij milieurelevante concentraties (1 µg L-1) werden echter wel chronische effecten 
geobserveerd. Diclofenac en zijn metabolieten accumuleerden in de gal van de regenboogforel met 
negatieve effecten bij de werking van de lever, nieren en kieuwen tot gevolg (Joss et al. 2005; De 
Gusseme 2011). Daarnaast veroorzaakt diclofenac ook grote sterfte bij gierenpopulaties, waarbij een 
directe correlatie tussen de aanwezige residu’s en nierfalen kon aangetoond worden (Taggart et al. 
2007). Deze voorbeelden tonen de relevantie van diclofenac aan als milieuverontreinigende 
component. APAA of 2-anilinofenylacetaat vormt de gedechloreerde vorm van diclofenac. In 
oppervlaktewater worden concentraties aan NSAID’s tussen 0.4 ng L-1 en 15 µg L-1 gedetecteerd. In 
drinkwaterstalen in Duitsland werd 6 tot 35 ng L-1 diclofenac aangetroffen, in Frankrijk 2.5 ng L-1 

(Mompelat et al. 2009). 

 

 

Figuur 3: De chemische structuur van diclofenac. 

1.2.2 Carbamazepine 

Carbamazepine (CBZ) (5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide) (Figuur 4) is een anti-epilepticum; een 
medicijn dat de verschijnselen en aanvallen van epilepsie onderdrukt. Het wordt ook gebruikt voor 
de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis. Carbamazepine wordt sterk 
gemetaboliseerd door de lever (van Rooyen et al. 2002). Slechts 2 tot 3 % van de toegediende dosis 
(800-1200 mg dagelijks) wordt onveranderd geëxcreteerd (Clara et al. 2004). De twee belangrijkste 
metabolieten die via de urine worden uitgescheiden zijn 10,11-dihydro-10,11-epoxycarbamazepine 
(CBZ-epoxide) en trans-10,11-dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine (CBZ-diol). Belangrijk hierbij is 
dat CBZ-epoxide een vergelijkbare farmaceutische activiteit vertoont als de moedermolecule (Zhang 
et al. 2008).  



Literatuurstudie 
 

6 
 

Carbamazepine blijkt een zeer persistente polluent te zijn waardoor deze een zeer interessante 
molecule vormt voor gebruik als tracer, om de antropogene impact op het aquatisch milieu te 
kunnen evalueren. De polluent is niet gevoelig voor biodegradatie bij lage concentraties of adsorptie. 
Afvalwaterzuiveringsinstallaties bereiken gemiddeld slechts een verwijdering van minder dan 10 % 
van deze component. Gedurende het bodemtransport zorgt enkel verdunning voor een kleine 
variatie in concentraties. De persistentie impliceert potentieel een gevaar voor onze 
drinkwaterbronnen. Staalnames van oppervlaktewater in Duitsland en Canada bevatten tot 1.3 µg 
carbamazepine L-1. In grondwater werd tot 610 ng L-1 gedetecteerd (Zhang et al. 2008). Door de hoge 
persistentie komt carbamazepine dus ook in ons drinkwater terecht: 24 ng L-1 in Canada, 140 - 258 ng 
L-1 in VS, 43.2 ng L-1 in Frankrijk en 60 ng L-1 in Duits drinkwater (Heberer et al. 2004; Mompelat et al. 
2009).  

Studies tonen aan dat de acute toxiciteit van carbamazepine relatief beperkt is. De PNEC (Predicted 
No-Effect Concentration) bedraagt echter 0.42 µg L-1. Als deze waarde vergeleken wordt met de 
gedetecteerde concentraties kan besloten worden dat deze polluent het potentieel heeft om 
ecologische effecten te veroorzaken. De stof wordt dan ook geclassificeerd als ‘Schadelijk voor 
aquatische organismen en kan op lange termijn negatieve effecten op het aquatisch milieu 
veroorzaken’. Synergetische effecten met andere chemicaliën kunnen niet uitgesloten worden 
(Zhang et al. 2008). 

 

 

Figuur 4: De chemische structuur van carbamazepine. 

1.2.3 Sulfamethoxazole 

Sulfamethoxazole (SMZ) (4-amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)-benzenesulfonamide) (Figuur 5) is een 
sulfonamide bacteriostatisch antibioticum voor zowel menselijk als dierlijk gebruik. Het wordt 
toegepast bij de behandeling van urinaire infecties, sinusitis en toxoplasmose. Van de toegediende 
dosis wordt 15 tot 30 % onveranderd uitgescheiden (Mompelat et al. 2009). De component blijft 
meer dan een jaar persistent in natuurlijke wateren (Zuccato et al. 2000). Oppervlaktewater in de VS 
bevatte tot 1.9 µg L-1 van deze polluent, terwijl in Europa de opgemeten concentraties zich tussen 5 
en 70 ng L-1 bevonden . De 50 % letale concentratie (LC50) voor waterorganismen bedraagt meer dan 
10000 ng L-1. Men beschouwt de acute toxiciteit van dit antibioticum voor waterorganismen bij de 
milieu relevante concentraties, vaak enkele grootteordes lager dan de LC50, als laag (Murata et al. 
2011). Ook op basis van chronische toxiciteitstesten kan sulfamethoxazole geclassificeerd worden als 
niet-toxische polluent (Quinn et al. 2008). Antibiotica en hun residu’s in het milieu verdienen echter 
wel de nodige aandacht: hun aanwezigheid kan resistentie bij bacteriën induceren waardoor de 
toediening en werking steeds minder doeltreffend zal blijken.   
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Figuur 5: De chemische structuur van sulfamethoxazole. 

1.3 Verwijderingstechnieken 

De bestaande waterzuiveringsinstallaties zijn ontworpen voor de efficiënte verwijdering van 
nutriënten en organisch materiaal in grootteordes van g L-1. Polluenten die in lagere concentraties in 
het afvalwater terechtkomen (ng tot µg L-1) worden echter door de huidig toegepaste technieken 
niet significant verwijderd. Om tot een optimale waterzuivering te komen dienen verbeterde 
technologieën toegepast te worden. 

Bij de behandeling van afvalwater en de productie van drinkwater kunnen membraantechnieken 
gebruikt worden voor het verwijderen van organisch materiaal en micropolluenten. Verschillende 
studies hebben reeds de verwijdering van conventionele micropolluenten door middel van 
omgekeerde osmose, nano- en ultrafiltratie aangetoond (Yoon et al. 2006). Membraantechnieken 
blijken in dit geval echter niet de ideale oplossing te zijn. Hoewel er bij de meeste componenten 
sprake is van retentie is de efficiëntie sterk afhankelijk van de kenmerken van de component en 
bevat het permeaat bijgevolg nog steeds bepaalde micropolluenten (Li et al. 2000; Petrovic et al. 
2003). Een tweede nadeel is veel fundamenteler. Bij membraanprocessen treedt er geen afbraak op 
van de polluenten. Het vervuilde afvalwater wordt door de behandeling wel omgezet naar zuiverder 
water, de polluenten accumuleren echter in het sterk gecontamineerde concentraat. Bijgevolg 
blijven de vervuilende componenten in het milieu aanwezig en kan men het dus niet beschouwen als 
een duurzame oplossing. Als laatste reden kan de verhoogde energieconsumptie en financiële kost 
beschouwd worden (Jones et al. 2007; Bai et al. 2011).    

Ozonisatie en AOP’s (Advanced Oxidation Processes) werden gedurende het laatste decennium reeds 
meermaals onderzocht en toegepast voor de behandeling van met farmaceutica verontreinigd 
afvalwater. Studies rapporteren dat de meeste farmaceutica, zoals carbamazepine, diclofenac en 
sulfamethoxazole, een goede verwijdering vertonen na oxidatieve behandeling (Ternes et al. 2003; 
Hollender et al. 2009). Sterk gesubstitueerde aromatische componenten zoals ICM zijn echter 
moeilijk te oxideren (Huber et al. 2005). Biologische of chemische oxidatie van ICM veroorzaakt enkel 
een beperkte transformatie van de alkyl zijketens waardoor de ringstructuur met de drie 
joodmoleculen als kern intact blijft. Enkel geavanceerde oxidatieve processen (AOP’s) waarbij sterk 
reactieve OH-radicalen (O3, UV/H2O2, UV-TiO2) gevormd worden kunnen joodmoleculen vrijmaken en 
een gedeeltelijke mineralisatie van de ICM teweegbrengen. Ternes et al. (2003) beschrijft de 
behandeling van ICM met behulp van ozonisatie. Terwijl de niet-ionische ICM verwijderd kunnen 
worden voor meer dan 80 %, behaalt het ionische diatrizoaat een maximale verwijderingsefficiëntie 
van 14 % (15 mg L-1 O3) tot 36 % (15 mg L-1 O3/UV). 

De AOP-behandeling is evenwel niet efficiënt aangezien de gegenereerde OH-radicalen niet-selectief 
reageren en zo ook vele niet-target watercomponenten aanvallen, zoals organisch materiaal en 
bicarbonaat. De concentraties van deze componenten liggen enkele grootte-ordes hoger dan deze 
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van de micropolluenten waardoor een groot deel van de radicalen verloren gaan. Een meer selectief 
behandelingsproces is aangewezen (Knitt et al. 2008).   

Hoewel ozonisatie een effectieve techniek is voor de meeste farmaceutica, zou de toepassing in 
afvalwaterbehandeling de kosten met 12 % doen toenemen (Hollender et al. 2009). Bovendien kan 
een toename in genotoxiciteit verwacht worden na oxidatieve behandeling. Verschillende studies 
rapporteren over de vorming van een breed gamma aan mutagene en toxische 
transformatieproducten en bijproducten (nitrosamines, hydroxylamines en bialdehydes) na het 
toepassen van oxidatieve processen (Guzzella et al. 2002; Schmidt and Brauch 2008; Benner and 
Ternes 2009).  

Zowel membraantechnieken als AOP’s brengen verhoogde kosten met zich mee en volstaan niet om 
bepaalde zeer recalcitrante polluenten, zoals diatrizoaat, te verwijderen. Anderzijds kan de laatste 
techniek bij de afbraak van componenten aanleiding geven tot de vorming van toxische en/of 
carcinogene stoffen, waarvan de effecten niet onderschat mogen worden. Een meer 
milieuvriendelijke, duurzame en veiligere alternatieve behandeling dient bijgevolg gezocht te 
worden. 

2 Biogeen nanopalladium 

Terwijl edelmetalen maar in beperkte mate beschikbaar zijn op onze planeet, kennen deze 
elementen de jongste jaren een toenemende vraag voor gebruik als katalysatoren. Een duurzame 
productie en recyclage zijn dan ook noodzakelijk. De biologische synthese van nanopalladium kan 
beschouwd worden als een innovatieve methode zowel op gebied van herwinning van het metaal als 
synthese van de nanokatalysator.  

Binnen de edelmetalen situeren zich de platinagroep metalen waartoe ook palladium behoort 
([PGM: platinum (Pt), rhodium (Rh), ruthenium (Ru) en palladium (Pd)]. De elementen van deze 
groep worden steeds meer toegepast in katalytische processen en vooral Pd kent een wijdverspreid 
gebruik. Belangrijke kenmerken van dit element zijn de capaciteit om H2 homolytisch te splitsen en 
vervolgens zeer reactieve radicalen te vormen en de mogelijkheid om zo tot 900 keer zijn eigen 
volume aan waterstof te absorberen, wat het geschikt maakt voor katalytische reacties (De Windt et 
al. 2006). De talrijke toepassingen en beperkte toevoer zorgen voor een toenemende schaarste en 
leiden tot een sterke toename in prijs; terwijl in november 2005 dit edelmetaal nog verkrijgbaar was 
voor € 7300 kg-1, liep de prijs 5 jaar later (november 2010) reeds op tot € 19000 kg-1. Dit benadrukt 
meteen het nut en belang van recuperatietechnieken (De Corte et al. 2011a).  

Nanopartikels zijn door hun groot specifiek oppervlak actiever dan bulkmaterialen waardoor een 
kleinere hoeveelheid nodig is. De conventionele productiemethoden van nanopartikels vergen 
verschillende toxische en dure chemische reagentia. De bioreductieve depositie van metalen door 
bacteriën is eenvoudiger en goedkoper. Bovendien bieden de bacteriën als dragermatrix nog extra 
voordelen: (i) ze stabiliseren de nanopartikels en houden deze in suspensie waardoor het contact 
tussen de polluent en de biogene metalen bevorderd wordt, (ii) de bacteriële drager kan ook 
interageren met de polluent wat kan leiden tot een meer efficiënte verwijdering (Hennebel et al. 
2009b). Deze methode biedt een duurzaam alternatief voor de productie van nanomaterialen en kan 
bovendien toegepast worden als efficiënte recuperatietechniek voor palladium en andere metalen 
(Hennebel et al. 2009a). 
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2.1 Aanmaak bio-Pd 

2.1.1 Reductie van Pd2+ 

Verschillende bacteriële species zijn in staat Pd(II) te reduceren tot Pd(0). Een overzicht van deze 
species en hun voor reductie interessante eigenschappen wordt gegeven door De Corte et al. (2011). 
Voor twee organismen is de aanmaak van bio-Pd echter reeds veelvuldig onderzocht, namelijk voor 
de sulfaat reducerende bacterie Desulfovibrio desulfuricans (Lloyd et al. 1998; Yong et al. 2002b; 
Yong et al. 2002a) en het ijzer reducerend species Shewanella oneidensis (De Windt et al. 2005; De 
Windt et al. 2006). Figuur 6 geeft de productie van bio-Pd en de navolgende katalytische reductie van 
een gehalogeneerde component schematisch weer.   

 

Figuur 6: De dehalogenatie van een gehalogeneerde component door reductieve bio-Pd katalyse: (i) Pd(II)-reductie door 
middel van een elektrondonor; (ii) katalytische reductie door bio-Pd, geladen door een externe H2-donor (naar De Corte 
et al. 2011a). 

Desulfovibrio desulfuricans is een Gram-negatieve anaerobe bacterie. Na incubatie onder anaerobe 
omstandigheden wordt Pd(II) samen met H2 of formiaat als elektrondonor toegevoegd aan de 
cultuur. Nanopartikels van Pd(0) vormen zich op het celoppervlak van de bacterie, waardoor deze 
beschikbaar zijn voor katalytische toepassingen. De gevormde nanopartikels zijn klein, vertonen een 
nauwe partikelgrootte distributie en de precipitatie duurt slechts enkele minuten (De Corte et al. 
2011a). Ondanks de goede vorming van nanopartikels, kent het gebruik van dit species ook enkele 
beperkingen: (i) de bacterie vergt voor zijn groei zwavelreducerende omstandigheden, die vaak 
moeilijk te creëren en te behouden zijn en (ii) D. desulfuricans produceert aanzienlijke hoeveelheden 
H2S, wat het katalysatoroppervlak kan vervuilen (Hennebel et al. 2012).     

Shewanella oneidensis is een Gram-negatieve facultatief anaerobe bacterie die aanzien wordt als een 
van de meest veelzijdige van alle metaalreducerende species. De bioreductieve depositie van Pd0 
nanopartikels op S. oneidensis MR-1 werd in 2005 door De Windt et al. aangetoond. De efficiëntie 
bekomen met de verschillende elektrondonoren H2, formiaat, lactaat, pyruvaat en ethanol bleek 
steeds vrij gelijkend. Het type donor had wel een invloed op de eigenschappen van de precipitaten. 
Het gebruik van waterstofgas resulteerde in vele kleine Pd0 partikels op het celoppervlak en in het 
periplasma, terwijl formiaat aanleiding gaf tot minder maar iets grotere precipitaten op het 
celoppervlak en zeer weinig partikels in het periplasma. Door variatie van de Pd/cel drooggewicht-
ratio kan de grootte, verspreiding op het oppervlak en reactiviteit van de partikels aangepast worden 
(De Windt et al. 2006). De biogene nanopartikels gebruikt bij het onderzoek voor deze thesis werden 
steeds met het bacteriële species S. oneidensis aangemaakt. Bij de experimenten uitgevoerd in het 
kader van dit proefschrift hadden de nanopartikels als functie de reductie van micropolluenten aan 
het celoppervlak te katalyseren. Formiaat werd dan ook aanzien als de optimale elektrondonor. 
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Figuur 7: Transmissie elektronen microscopie (TEM) van bio-Pd op het celoppervlak van Shewanella oneidensis (naar 
Hennebel et al. 2009b) 

2.1.2 Activatie van Pd0 

Om de gewenste katalytische reactiviteit van de Pd0 partikels te bekomen, dienen deze eerst nog 
opgeladen te worden door middel van een waterstofdonor. Verschillende donoren werden reeds 
onderzocht voor het opladen van Pd0: naast H2-gas kunnen ook formiaat, mierenzuur, isopropanol, 
ethanol en hydrazine toegediend worden (Kopinke et al. 2004; De Windt et al. 2005; Hennebel et al. 
2009b).  

Het doel van Kopinke et al. (2004) bestond erin een alternatieve waterstofdonor te vinden voor 
waterstofgas en hiervoor onderzochten ze de verschillende mogelijkheden en reactiviteit van 
mierenzuur, isopropanol en hydrazine. Mierenzuur bleek even reactief te zijn als H2 onder zure en 
neutrale condities maar minder reactief onder basische omstandigheden. De reactiviteit van 
isopropanol en hydrazine lag beduidend lager in vergelijking met waterstofgas. De studie toonde 
tevens aan dat bij zowel  mierenzuur als hydrazine de geprotoneerde vorm een hogere activiteit 
vertoonde dan de niet-geprotoneerde vorm. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden 
worden in verschillend adsorptiegedrag aan het Pd-oppervlak.  

De resultaten van Kopinke et al. (2004) werden door Hennebel et al. (2009b) bevestigd. Zij 
onderzochten verschillende waterstofdonoren bij de dehalogenatie van TCE. De onderzoekers 
toonden aan dat H2 effectiever is dan formiaat en dat het om twee redenen kan aanzien worden als 
de meest geschikte waterstofdonor: (i) de toediening ervan leidt tot de hoogste 
verwijderingssnelheid, (ii) er treedt geen vergiftiging van het bio-Pd op, waardoor langdurig gebruik 
van de katalysator mogelijk wordt. 

Hoewel H2-gas het meest geschikt lijkt, blijkt de praktische implementatie minder vanzelfsprekend.   
Een efficiënte toediening van de waterstofdonor biedt een uitdaging. Aangezien waterstofgas zeer 
sterk ontvlambaar en implosief is, zijn aan het transport en de stockage aanzienlijke 
veiligheidsrisico’s verbonden.  De productie van waterstofgas verloopt meestal elektrochemisch, 
waardoor de kost sterk afhankelijk is van de energieprijs. Het extern toedienen van waterstofgas 
brengt bijgevolg relatief hoge kosten en enkele technische moeilijkheden met zich mee (Hennebel 
2011b). Het gebruik van fermentatief gecultiveerde bacteriën biedt de mogelijkheid om 
(bio)waterstof in situ te produceren (Chidambaram et al. 2010; Hennebel et al. 2011b).  
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2.2 Toepassingen 

2.2.1 Metaalrecuperatie 

Afvalstromen van gebruikte autokatalysatoren en printplaten bevatten aanzienlijke hoeveelheden Pd 
en andere edelmetalen. Door hun beperkte beschikbaarheid en toenemende prijs is herwinning en 
recyclage uitermate belangrijk. Conventionele recuperatietechnieken behelzen hydro- en 
pyrometallurgische processen. Deze vergen significante investeringen, arbeid en tijd. Bovendien zijn 
aanzienlijke hoeveelheden chemicaliën bij deze processen betrokken, die leiden tot een secundaire 
afvalstroom (De Corte et al. 2011a).  

Bacterieel herwinnen van Pd(II) vormt een veelbelovende techniek aangezien deze minder arbeid en 
chemicaliën vergt dan de conventionele technieken. De te behandelen afvalstromen bevatten 
meestal ook andere elementen en onzuiverheden, die de recuperatie kunnen bemoeilijken.  Uit 
onderzoek blijkt dat een hydrogenase (in samenwerking met cytochroom c3) instaat voor de reductie 
van Pd(II) tot Pd(0). In de beschouwde afvalstromen bevinden zich vaak significante hoeveelheden 
Cu(II) (25 gewichtsprocent en meer) (Creamer et al. 2006), een element dat bekend staat om zijn 
remmende werking van hydrogenase. Andere species of aangepaste omstandigheden dienen 
toegepast te worden om deze inhibitie te voorkomen. Een mogelijkheid bestaat erin bacteriële cellen 
van de species D. desulfuricans of E. coli te gebruiken die eerst in afwezigheid van Cu(II) Pd(II) 
gereduceerd hebben tot Pd(0). Deze ‘prepalladized’ culturen zijn vervolgens wel in staat Pd(II) te 
verwijderen uit de afvalstromen. De recuperatie zou in dat geval wel niet meer enzymatisch 
gebeuren maar de Pd0-partikels op het celoppervlak zouden autokatalytische groei ondergaan 
(Mabbett et al. 2006). Volgens Gauthier et al. (2010) zou bij Cupriavidus necator en Cupriavidus 
metallidurans deze eerste stap echter niet nodig zijn. Aangezien de biologie weinig compatibel is met 
de agressieve aard van de afvalstromen, kan dilutie met groeimedium mogelijks een oplossing 
bieden, om zo minder sterke en minder toxische stromen te bekomen. Een voorbehandeling door 
middel van ionenuitwisseling of elektrochemische scheiding kan als alternatief toegepast worden. De 
kosten zullen hierdoor wel significant toenemen (Hennebel et al. 2012).   

 

Figuur 8: Hoe door middel van een efficiënte Pd-recuperatie de kringloop gesloten kan worden (naar Gauthier et al. 
2010). 

Indien dus zuivere Pd(II)-afvalstromen dienen behandeld te worden, kan de bacteriële Pd-
recuperatietechniek met succes toegepast worden (Figuur 8). Bij mengsels van verschillende metalen 
ligt de efficiëntie van de recuperatie reeds veel lager. Een oplossing dient gezocht te worden voor de 
inhibitie van het hydrogenase door de aanwezigheid van Cu(II).  
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2.2.2 Katalyse 

Een breed gamma aan milieuvervuilende componenten is reeds door bio-Pd succesvol verwijderd. 
Zowel de reductie van anorganische contaminanten als de dehalogenatie van organische moleculen 
werden reeds beschreven. De beschouwde componenten zijn afkomstig van industriële processen en 
van het gebruik van pesticiden, farmaceutica, solventen, etc.  

Gejodeerde contrastmedia zoals diatrizoaat zijn zeer recalcitrant, ook ten opzichte van oxidatieve 
processen. Studies hebben echter de gevoeligheid van ICM voor de reductieve behandeling met 
metaalkatalysatoren aangetoond. Testen uitgevoerd door Knitt et al. (2008) resulteerden in de 
(hydro)dehalogenatie van diatrizoaat, in aanwezigheid van een chemische Pd/Al2O3-katalysator en 
waterstofgas. 

Naast de chemische katalysatoren bleken ook de biogene nanopartikels in staat het recalcitrante 
diatrizoaat efficiënt te verwijderen. Zowel in suspensie als geïmmobiliseerd in polyvinylideen fluoride 
(PVDF) of polysulfon (PSf) membranen dehalogeert bio-Pd het contrastmedium. Reeds na 4 uur is de 
verwijdering van 20 mg L-1 diatrizoaat compleet en dit door gebruik te maken van 10 mg L-1 Pd in 
suspensie (Hennebel et al. 2010). De efficiënte verwijdering van diatrizoaat en trichloorethyleen door 
bio-Pd werd in een volgende studie bevestigd. Ditmaal zocht men een oplossing voor de toevoer van 
een waterstofdonor. Microbiële elektrolyse cellen (Microbial electrolysis cell of MEC) bieden door de 
in-situ productie van H2 een alternatief voor externe dosering. Biogeen aangemaakt nanopalladium 
werd op grafietkorrels gecoat in een MEC. Een controleopstelling zonder bio-Pd zorgde ook voor de 
reductie van diatrizoaat en TCE maar de afbraak verliep trager en ongewenste metabolieten zoals 
vinylchloride werden gevormd. Enkel in aanwezigheid van bio-Pd werd volledige dehalogenatie 
bekomen (Hennebel et al. 2011a). 

Rond de katalytische verwijdering van diclofenac werden recent enkele interessante ontdekkingen 
gedaan. De Corte et al. (2011b) toonde de recalcitrantie van deze polluent ten opzichte van bio-Pd bij 
neutrale pH aan. Bij een pH van 7 bleek de katalytische reductie van diclofenac, bij het gebruik van 50 
mg bio-Pd L-1 waarbij H2 extern werd toegediend, niet mogelijk. Een meer zure omgeving, pH 5 tot 6, 
deed wel een eerste orde verwijdering van de component optreden. Een mogelijke verklaring 
hiervoor kan gevonden worden in het feit dat diclofenac meer geprotoneerd wordt naarmate de pH 
daalt (pKa = 4.0). Hierdoor ondervindt de polluent minder repulsie door de negatief geladen 
bacteriële dragermatrix van de nanopartikels. Diclofenac kan echter wel verwijderd worden door bio-
Pd in een microbiële elektrolytische cel (MEC). De biogene nanopartikels werden bij dit experiment 
gecoat op grafiet elektrodes. Deze MEC zorgde voor een volledige en continue verwijdering van de 
component bij een HRT van 2 uur (-0.8 V). De behandeling van ziekenhuisafvalwater leidde tot een 
verwijderingsefficiëntie van 57 %. Deze benadering combineert reductieve katalyse met een 
duurzame manier van waterstofproductie (De Gusseme et al. 2012).     

De verwijdering door bio-Pd van de andere modelcomponenten van deze thesis werd ook reeds 
getest bij milieurelevante concentraties (De Corte et al. 2012). Sulfamethoxazole werd in het effluent 
van een ziekenhuis aangetroffen bij een concentratie van 2.21 µg L-1. Het antibioticum kon niet 
verwijderd worden bij deze lage concentratie door gebruik van 50 mg bio-Pd L-1. Carbamazepine 
werd in dezelfde omstandigheden voor 20 % geëlimineerd bij een concentratie van 1.02 µg L-1. 
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2.2.3 Bimetallische nanopartikels 

Om de reactiviteit van de nanopartikels te verhogen en de katalyse van nieuwe reacties te kunnen 
bewerkstelligen, kan bio-Pd met andere metalen gedopeerd worden. Reeds verschillende 
combinaties werden getest op hun activiteit waarbij het toegediende element de geometrie van de 
katalysator of het elektronentransport kan beïnvloeden.  

Het gebruik van chemisch geproduceerde bimetallische katalysatoren bij de behandeling van 
diclofenac werd onderzocht door Ghauch et al. (2010). Het oppervlak van Fe(0) partikels werd 
gedopeerd met andere elementen (Pd, Ni, Cu, Ir, Co en Sn) maar Pd/Fe nanopartikels bleek de meest 
effectieve combinatie te zijn voor de verwijdering van diclofenac. Toepassing van deze partikels  
resulteerde onder oxische omstandigheden in de hydroxylatie van diclofenac, terwijl anoxische 
condities reductieve transformatieproducten creëerden. Bij deze tweede optie heeft het Fe(0) geen 
pure katalytische functie; het wordt in de reactie verbruikt. Het nulwaardige ijzer wordt geoxideerd 
tot tweewaardig ijzer waarbij de waterstofdonor nodig voor de katalyse gevormd wordt. Dit heeft als 
gevolg dat periodiek nieuw Fe(0) zal moeten toegediend worden om de waterstofproductie en 
bijgevolg de katalyse te laten doorgaan.  

Hoewel de katalytische eigenschappen van bio-Pd aanzienlijk zijn, bleken deze nanopartikels toch 
niet effectief voor elke milieuverontreinigende component. Een combinatie van biogene Pd 
nanopartikels met andere elementen werd bijgevolg onderzocht om de katalytische activiteit naar 
een hoger niveau te brengen. Wanneer bivalente Pd(II)- en trivalente Au(III)-ionen simultaan 
toegevoegd en gereduceerd werden door S. oneidensis in de aanwezigheid van H2, bleken de 
gevormde bimetallische partikels een verhoogde activiteit te bezitten. Het bio-Pd/Au was ditmaal 
wel in staat diclofenac onder neutrale omstandigheden te verwijderen (78 % verwijdering na 24 u) 
(De Corte et al. 2011b). Voor de verwijdering van micropolluenten zou de toepassing van biogene 
nanopartikels kunnen aanzien worden als een ideale nabehandeling van het effluent van een 
conventionele waterzuiveringsinstallatie. Aangezien bio-Pd/Au in tegenstelling tot bio-Pd diclofenac 
kan verwijderen bij relevante pH-waarden bieden deze bimetallische partikels een mooi perspectief. 
In tegenstelling tot de chemisch geproduceerde bimetallische nanopartikels dient hier geen 
vernieuwing van de katalysatoren voorzien te worden. 

De behandeling van ziekenhuisafvalwater met bio-Pd en bio-Pd/Au werd vergeleken. Diclofenac werd 
teruggevonden bij een concentratie van 6.40 µg L-1. Aangezien de pH van het afvalwater 7.4 bedroeg 
bleek de behandeling met bio-Pd niet effectief te zijn voor de verwijdering van deze component. Het 
gebruik van bio-Pd/Au deed de concentratie met 44 % dalen. Een concentratie van 97.83 µg L-1 
diatrizoaat werd voor 100 % verwijderd, na 1 u door bio-Pd en na 30 min door bio-Pd/Au. 
Sulfamethoxazole werd net als bij de behandeling met bio-Pd ook door het bio-Pd/Au niet 
verwijderd. En terwijl carbamazepine na 24 u bij gebruik van bio-Pd nog bij 80 % van zijn initiële 
concentratie kon gedetecteerd worden, bleek de component bij bio-Pd/Au volledig verdwenen te zijn 
na slechts 4 u. Bij de behandeling van afvalwater valt wel de lagere verwijderingsefficiëntie van 
diclofenac in vergelijking met batch testen op te merken. Aangezien gejodeerde en gechloreerde 
componenten in competitie treden met elkaar voor de katalytisch actieve sites op de nanopartikels, 
kunnen hun concentraties de verwijdering beïnvloeden. Diatrizoaat is in verhouding tot diclofenac in 
een hogere concentratie aanwezig in het afvalwater. De verhoogde affiniteit van bio-Pd voor 
gejodeerde componenten in vergelijking met gechloreerde werd reeds bij experimenten vastgesteld 
(De Gusseme et al. 2011). Daarnaast kunnen hogere sulfaatconcentraties in het afvalwater leiden tot 
inhibitie van de katalytische activiteit, aangezien deze gereduceerd kunnen worden tot sulfides, 
componenten gekend om hun vervuilende werking bij Pd katalysatoren (De Corte et al. 2012). 
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3 Nitrificerende mengculturen 

De aanwezigheid van farmaceutisch actieve componenten (PhAC’s) en gejodeerde contrastmedia 
(ICM) in het (waterig) milieu impliceert risico’s voor het ecologisch leven en de mens. Een optimale 
verwijdering van deze micropolluenten is dan ook essentieel. Naast het gebruik van biogene 
nanopartikels als katalysator, kan ook bacteriële metabolisatie bestudeerd worden. Aangezien deze 
chemicaliën in de ng tot µg L-1-range voorkomen, zijn deze echter niet in staat een goede 
biomassagroei te ondersteunen. De biodegradatie van PhAC’s in afvalwater zou wel via cometabole 
activiteit kunnen verlopen. Dergelijke reacties vergen de aanwezigheid van een primair substraat, dat 
de groei van de metaboliserende cultuur verzekert (Tran et al. 2009). Verschillende studies tonen aan 
dat de verwijdering van xenobiotica kan bevorderd worden door het toedienen van organische 
koolstofbronnen of andere nutriënten zoals stikstof, fosfor en minerale substraten (Boiesen et al. 
1993; Fava et al. 1995). Daarnaast werd ook gesuggereerd dat de functie van primaire substraten 
niet beperkt zou zijn tot de ondersteuning van de productie van biomassa maar dat deze ook zouden 
kunnen optreden als elektrondonor voor de cometabolisatie van de polluent (Perkins et al. 1994). 

3.1 Afbraakcapaciteit van nitrificeerders 

In een klassieke afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt stikstof verwijderd door middel van nitrificatie. 
Nitrificeerders staan in voor de omzetting van ammoniak naar nitraat in een aerobe nitrificatiestap. 
De denitrificatiestap die hierop volgt verloopt anoxisch en zal het gevormde nitraat omzetten naar 
stikstofgas. Volgens meerdere studies biedt het aerobe deelproces interessante perspectieven voor 
de verwijdering van polluenten. De nitrificatiestap behelst twee deelprocessen. 
Ammoniakoxiderende bacteriën (AOB) zetten het aanwezige ammoniak om tot nitriet (nitritatie), dat 
vervolgens door nitrietoxiderende species (NOB) in een tweede oxidatiestap leidt tot nitraat 
(nitratatie). Het nitritatieproces verloopt op zijn beurt via twee opeenvolgende oxidaties. De oxidatie 
van ammoniak tot het intermediair hydroxylamine (NH2OH) wordt gekatalyseerd door het membraan 
gebonden enzyme ammonium mono-oxygenase (AMO), waarna het periplasmatisch enzyme 
hydroxylamine oxidoreductase (HAO) de daaropvolgende oxidatie tot nitriet bewerkstelligt (Hooper 
et al. 1997; Kowalchuk and Stephen 2001). De genera die instaan voor de nitritatie zijn Nitrosomonas 
en Nitrosospira, deze voor de nitratatie zijn Nitrobacter en Nitrospira.  

De voorbije jaren rapporteerden enkele onderzoekers over de bijdrage van ammoniakoxiderende 
bacteriën (AOB), aanwezig in nitrificerend actief slib, bij de verwijdering van farmaceutisch actieve 
componenten uit afvalwater (Batt et al. 2006; Yi and Harper 2007). Ammoniak mono-oxygenase zou 
hierbij een belangrijke rol spelen. Door zijn relatief breed werkingsspectrum voor 
substraatdegradatie is dit enzyme in staat polluenten zoals PhAC’s cometabolisch om te zetten.  

Uitermate belangrijk hierbij blijkt de slibverblijftijd (Sludge Retention Time, SRT) (Strenn et al. 2004; 
Clara et al. 2005a). Voor de componenten bisfenol-A, ibuprofen, bezafibraat en de natuurlijke 
oestrogenen werd een sterke correlatie aangetoond tussen de concentraties in het effluent en de 
SRT. Een kritische SRT-waarde van 10 dagen bleek nodig te zijn om gedeeltelijke verwijdering van de 
componenten mogelijk te maken. De studie kon geen verwijdering van carbamazepine 
teweegbrengen en voor diclofenac werden tegenstrijdige resultaten vastgesteld. Een verhoogde 
slibverblijftijd en een lagere substraat belasting kunnen een toename in biodiversiteit 
teweegbrengen, wat resulteert in een groter aanbod aan mogelijke degradatiewegen (Göbel et al. 
2007). Conventionele actief slib systemen (CAS) waar nitrificatie optreedt, halen meestal die kritische 
SRT dan ook. Hogere slibverblijftijden en slibconcentraties kunnen echter vlot bereikt worden in 
membraan bioreactoren (Membrane Bioreactor, MBR) waarbij het volume compacter blijft ten 
opzichte van de conventionele systemen (Bernhard et al. 2006). Bovendien krijgen de bacteriën, door 
het feit dat ze weerhouden worden in de reactor, de tijd voor adaptatie waardoor een meer 
efficiënte mineralisatie mogelijk wordt (Ivashechkin et al. 2004). Voor enkele weinig 
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biodegradeerbare componenten zoals diclofenac, toonden Bernard et al. (2006) aan dat MBR-
systemen een significant betere verwijdering realiseerden in vergelijking met een conventionele 
actief slib behandeling. Het gebruik van membraan bioreactoren kan bijdragen tot de ontwikkeling 
van een innovatieve technologie ter behandeling van micropolluenten maar de combinatie van 
meerdere technieken zal nodig zijn. 

 

Figuur 9: Een weergave van de cometabolische hypothese bij de afbraak van micropolluenten (Biotreat). 

3.2 Afbraakcapaciteit van heterotrofen 

Diverse studies toonden aan dat de afbraak van micropolluenten niet alleen het werk is van 
nitrificeerders. In 2004 bestudeerden Shi et al. (2004) de biodegradatie van natuurlijke en 
synthetische oestrogenen door nitrificerend actief slib (NAS) en het ammonium oxiderend species 
Nitrosomonas europaea. Zowel het NAS als N. europaea zorgden voor afbraak van de oestrogenen. 
Wanneer een inhibitor van de ammoniakoxidatie werd toegediend, stelden ze vast dat er geen groei 
plaatsvond van de AOB’s, maar dat het NAS wel afbraak veroorzaakte, terwijl een pure cultuur N. 
europaea hier niet toe in staat bleek. Dit toont aan dat andere species dan AOB’s aanwezig in het 
NAS over het vermogen beschikken om oestrogenen af te breken. Daarnaast konden ze ook 
vaststellen dat N. europaea de oestrogenen enkel in een eerste stadium afbreekt zonder verdere 
degradatie van de intermediairen, terwijl het NAS de degradatie hiervan wel bewerkstelligt. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat het NAS over andere micro-organismen dan de AOB’s moet 
beschikken die de afbraak van de intermediairen voor hun rekening nemen (Shi et al. 2004). Verder 
onderzoek naar de verwijdering van EE2 (17α-ethinylestradiol) bevestigt dat AOB’s instaan voor de 
eerste degradatiestap van het oestrogeen, waarna heterotrofe bacteriën een rol kunnen spelen in de 
verwijdering van de metabolieten (De Gusseme et al. 2009).  

Heterotrofen bezitten een scala aan mono- en di-oxygenase enzymen, waardoor ze mogelijks kunnen 
instaan voor de degradatie van metabolieten (Yi and Harper 2007). Het belang van deze organismen 
blijkt wel zeer verschillend te zijn naargelang het type polluent. Terwijl bij de verwijdering van 
oestrogenen nitrificeerders een drijvende kracht veroorzaken en dus de bijdrage van de heterotrofen 
relatief beperkt is, blijkt hun rol veel ingrijpender te zijn bij de degradatie van paracetamol 
(Acetominophen, APAP). De afbraak van deze component werd bestudeerd in een MBR, 
geïnoculeerd met een aangerijkte nitrificerende cultuur. Na een adaptatieperiode kon een 
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verwijdering van meer dan 99.9 % worden vastgesteld, wat aantoont dat MBR-systemen die bij een 
hoge SRT opereren de ontwikkeling van een meer gespecialiseerde gemeenschap toelaat, die 
bepaalde micropolluenten kan verwijderen. Het microbieel consortium bleek bovendien in staat 
APAP te verwijderen bij milieu relevante concentraties (8.3 µg L-1). Door toediening van allylthiourea 
(ATU), een mono-oxygenase inhibitor, stelde men vast dat de afbraak van de component 
hoofdzakelijk het werk was van heterotrofe bacteriën en niet van AOB’s. Analyses toonden aan dat 
alle toxische transformatieproducten verder afgebroken of gemetaboliseerd werden (De Gusseme et 
al. 2010a). 

3.3 Het belang van nitrificerend slib bij de afbraak van micropolluenten: 
enkele voorbeelden 

Een eerste voorbeeld dat kan beschouwd worden zijn endocrien verstorende componenten 
(Endocrine Disrupting Compounds, EDC). Deze polluenten kunnen ondermeer leiden tot de 
vervrouwelijking van mannelijke aquatische organismen waardoor een efficiënte verwijdering 
uitermate belangrijk is. Verschillende studies toonden reeds het belang van nitrificatie bij de 
verwijdering van EE2 aan (Vader et al. 2000; Shi et al. 2004; Yi and Harper 2007). Het doel van een 
recente studie door De Gusseme et al. (2009) bestond eruit een innovatieve en effectieve 
verwijderingstechniek te vinden voor EE2, door gebruik te maken van een nitrificerende aangereikte 
cultuur (Nitrifier Enrichment Culture, NEC) en een minimale hoeveelheid NH4

+-N. De onderzoekers 
slaagden erin EE2 in membraan bioreactoren efficiënt te verwijderen bij concentraties van ng L-1, 
waarbij ammonium in minimale concentraties aanwezig was (1 mg NH4

+-N L-1). Hierdoor blijkt deze 
techniek uitermate geschikt voor de nabehandeling van afvalwater, zonder dat een externe 
stikstofbron dient toegediend te worden. Aangezien de nabehandeling van medisch afvalwater het 
onderwerp van deze thesis uitmaakt, biedt dit onderzoek een belangrijke vaststelling.  

Tran et al. (2009) onderzochten de rol die nitrificatie speelt bij de verwijdering van PhAC’s. De 
onderzoekers concludeerden dat door het gebruik van een aangereikte nitrificerende cultuur enkele 
persistente farmaceutica zoals diclofenac, naproxen, carbamazepine en propyfenazon een 
efficiëntere verwijdering kenden in vergelijking met een conventioneel actief slib systeem. Door 
toediening van groeisubstraten, ammoniak en organische substraten, nam de 
verwijderingsefficiëntie toe. Het gebruik van ATU inhibeerde het nitrificatieproces volledig en 
onderdrukte de verwijdering van de meeste onderzochte farmaceutica. Door de additie van ATU 
daalde de verwijderingsefficiëntie van diclofenac van 75 naar 25 % en voor carbamazepine van 40 
naar 15 %. De resterende gedeeltelijke verwijdering van de componenten is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan heterotrofe activiteit.  

Het onderzoek van Batt et al. (2006) was toegespitst op de afbraak van iopromide, een 
contrastmedium. Labotesten waarbij de activiteit van de nitrificerende cultuur geïnhibeerd werd, 
kenden een daling in verwijdering van iopromide van 97 naar 86 %. Het belang van de slibverblijftijd 
werd ook aangetoond: nitrificerend slib met een SRT van 49 dagen zorgde voor een verwijdering van 
61 %, terwijl een conventioneel actief slib systeem met een SRT van 6 dagen een verwaarloosbare 
verwijdering veroorzaakte. Beide studies (Batt et al. 2006; Tran et al. 2009) tonen de meerwaarde 
aan die nitrificeerders bieden bij de afbraak van micropolluenten.   

Nitrificerend slib kan ook een belangrijke rol spelen wanneer meerdere technieken gecombineerd 
worden. Daarom verdient de afbraakcapaciteit van reeds gedehalogeneerde micropolluenten door 
dit slib ook de nodige aandacht. Onderzoek toonde aan dat nitrificerend slib in een membraan 
bioreactor in staat was het transformatieproduct van diatrizoaat, DAPA, af te breken. Na een 
adaptatieperiode van 6 weken vond steeds een volledige afbraak plaats, ongeacht de HRT of de 
ammoniumconcentratie. Deze laatste bevinding deed de onderzoekers vermoeden dat de rol van 
nitrificeerders eerder beperkt was en dat voornamelijk heterotrofen DAPA deden verdwijnen. Deze 
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hypothese werd bevestigd door batch incubatietesten waarbij de toediening van een nitrificatie-
inhibitor de afbraak niet beïnvloedde. Deze experimenten bevestigen de stelling dat membraan 
bioreactoren door hun hoge slibverblijftijd de ontwikkeling mogelijk maken van een meer 
gespecialiseerde gemeenschap, die in staat is bepaalde meer recalcitrante polluenten te verwijderen. 
Dezelfde onderzoekers bestudeerden ook het gedehalogeneerde product van diclofenac, APAA. De 
verwijdering van dit product bleek helemaal anders te verlopen in vergelijking met DAPA. Er was 
geen sprake van een adaptatieperiode, de afbraak was sterk afhankelijk van de ammoniumbelasting 
maar was nooit volledig. Experimenten deden vermoeden dat er een soort minimale grenswaarde 
bestaat voor de ammoniumconcentratie waaronder de afbraak van APAA stilvalt. Hieruit besloten de 
onderzoekers dan ook dat het cometabolisme van nitrificeerders een grotere rol speelt bij de afbraak 
van APAA (Soetaert 2011). 
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Doelstellingen 

Deze thesis heeft tot doel een behandelingstechnologie te creëren die in staat is persistente 
micropolluenten uit afvalwater te verwijderen. Farmaceutica en contrastmedia vertonen immers 
door hun complexe structuur en/of de aanwezigheid van halogenen een zeer beperkte verwijdering 
in de conventionele waterzuiveringsinstallaties waarna ze in het milieu accumuleren (Heberer et al. 
2002). De potentiële toxische effecten waartoe deze componenten in het milieu kunnen leiden 
vereisen een efficiënte verwijdering (Stülten et al. 2008).  

Dit onderzoek focust op vier modelcomponenten: (1) diatrizoaat, een gejodeerd X-straal 
contrastmedium, (2) sulfamethoxazole, een bacteriostatisch antibioticum, (3) carbamazepine, een 
anti-epilepticum en (4) de niet-steroïde ontstekingsremmer diclofenac.  

Een combinatie van twee technologieën wordt in het kader van deze thesis voorgesteld en uitvoerig 
onderzocht. Enerzijds zullen biogene nanopartikels (bio-Pd) gebruikt worden voor de dehalogenatie 
van de modelcomponenten. Dit zijn immers microbieel geproduceerde nanopartikels die bekend 
staan als uitstekende katalysatoren bij dehalogenatiemechanismen. Deze technologie is echter niet 
in staat de complexe gedehalogeneerde afbraakproducten verder om te zetten (Hennebel et al. 
2010). Anderzijds zal de oxidatieve degradatie door een nitrificerende mengcultuur (ABIL) worden 
beschouwd. Het niet kunnen afbreken van gehalogeneerde componenten vormt dan weer de 
tekortkoming van deze technologie (Kalsch 1999). Een combinatie van beide technologieën, een 
reductieve omzetting door bio-Pd en een oxidatieve behandeling door ABIL, is dan ook noodzakelijk.  
Deze combinatie werd echter nog nooit onderzocht. 

In een eerste fase zal aan de hand van batchexperimenten nagegaan worden of de combinatie van 
beide technologieën mogelijk is. Het bio-Pd zou de nitrificerende werking van het ABIL kunnen 
inhiberen. Anderszijds zou het ABIL het katalysatoroppervlak van de biogene nanopartikels kunnen 
vervuilen met verlaagde acitiviteit tot gevolg. Daarnaast zal ook onderzocht worden welke 
reactorcondities optimaal blijken te zijn en of zuurstof een verlaagde activiteit van het bio-Pd tot 
gevolg heeft. 

In een volgende fase zal de continue verwijdering van de modelcomponenten op reactorschaal 
getest worden. Wanneer uit de batch testen blijkt dat de activiteit van bio-Pd onder de aanwezigheid 
van H2 en O2 voldoende hoog blijft, zal deze 1-stapsverwijdering in een membraan bioreactor getest 
worden. Er zal tevens een referentiereactor opgestart worden, geïnoculeerd met ABIL.  Indien een 1-
stapsverwijderingssysteem niet mogelijk zou zijn, dan zullen de twee technologieën in een 
sequentieel systeem gecombineerd kunnen worden.  

Daarnaast zal gepoogd worden fundamenteel inzicht in de afbraakmechanismen te verwerven, die 
door de combinatie van beide technologieën zullen optreden. De afbraakproducten van diatrizoaat 
en diclofenac met behulp van biogene nanopartikels werden reeds met LC-MSn geïdentificeerd 
(Hennebel et al. 2010; De Corte et al. 2012). Omtrent de verdere afbraak is echter nog niks bewezen. 
Om een beter inzicht te kunnen krijgen in de afbraakmechanismen na dehalogenatie, door de 
nitrificerende mengcultuur, zal ook gebruik gemaakt worden van LC-MSn.  

Het volledige onderzoek in het kader van deze thesis zal gebruik maken van een reële milieumatrix, 
namelijk het ziekenhuisafvalwater van AZ Maria Middelares te Gent. Dit afvalwater betreft een zeer 
complexe matrix, boordevol potentieel interfererende componenten. Er zal worden nagegaan of de 
acitiviteit van de biogene nanopartikels voldoende hoog blijft bij de behandeling van dergelijk sterk 
vervuilde stromen. Bovendien zal de nutriënteninhoud van deze afvalstroom een bepalende rol 
spelen in de ontwikkeling van een microbiële gemeenschap. Aangezien het potentieel van een 
nitrificerende mengcultuur als tweede technologie geëvalueerd zal worden, zal de ammoniuminhoud 
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van het afvalwater van belang zijn. Er dient onderzocht te worden of dergelijke bacteriële cultuur in 
staat is zich te handhaven wanneer geen extra nutriënten of mineralen toegevoegd worden. 

De gelijktijdige verwijdering van meerdere structureel verschillende micropolluenten uit een 
complexe maar zeer relevante milieumatrix vormt een grote uitdaging voor dit onderzoek.     

Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan alternatieve behandelingstechnieken. Aangezien 
polaire componenten vaak een beperktere adsorptie vertonen op actief kool, zal de invloed van de 
behandeling met bio-Pd op de sorptiecapaciteit bestudeerd worden.  

Gezien de lage concentraties waarin de micropolluenten in het afvalwater voorkomen vaak een 
bijkomend probleem vormen voor de optimale verwijdering, zal door middel van elektrosorptie op 
actief kool getracht worden laag gedoseerde stromen om te zetten in hoger geconcentreerde 
mengsels.  
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1 Productie van biogene nanopartikels 

1.1 Bacteriële stam en groeicondities 

Shewanella oneidensis MR-1 LMG 19005 is afkomstig van de BCCM/LMG Bacterie Collectie (Gent, 
België). De bacteriële stam werd gedurende een nacht aeroob opgegroeid in Luria-Bertani (LB)-
medium, op een schudder aan 100 rpm bij 28 °C. 

1.2 Aanmaak bio-Pd en bio-Pd/Au 

1.2.1 Batchexperimenten: bio-Pd productie op kleine schaal 

Bio-Pd werd aangemaakt zoals beschreven door De Windt et al. (2005). S. oneidensis MR-1 cellen 
werden uit de LB cultuur geoogst door de cellen te centrifugeren in steriele 50 mL centrifugebuisjes 
bij 5000g gedurende 7 min, waarna deze driemaal gewassen werden met 50 mL M9-medium. De 
gewassen cellen werden heropgelost in M9-medium tot een uiteindelijke optische densiteit van 
OD610 = 1 bekomen werd, overeenstemmend met 50 mg cel drooggewicht per L. Aan deze oplossing 
werd vervolgens 50 mM formiaat (als natriumformiaat) toegediend als elektrondonor. Tot slot werd 
50 mg L-1 Pd(II) aan de oplossing toegevoegd als Na2PdCl4 (Sigma-Aldrich, Seelze, Duitsland). De 
suspensie werd gedurende een nacht bij 28°C geïncubeerd om een goede reductie van het Pd door 
de microbiële cellen te bekomen.  

De productie van bio-Pd/Au werd beschreven door De Corte et al. (2011b). De S. oneidensis cellen 
werden op analoge manier geoogst als bij de productie van bio-Pd maar werden hierbij gewassen 
met gedestilleerd water. HAuCl4.3H2O en Na2PdCl4 werden tegelijk aan de celsuspensie toegediend 
tot een finale concentratie van 100 mg L-1 Pd(II) en 2 mg L-1 Au(III). Vervolgens werd de oplossing 
gedurende 2 min met H2-gas, de elektrondonor bij de bio-Pd/Au-productie, doorborreld waarna de 
headspace gevuld werd met 100 % H2-gas. De cellen werden gedurende 48 u bij 28°C geïncubeerd 
om een goede reductie van Pd en Au te bekomen. 

1.2.2 Membraan bioreactoren: bio-Pd productie op grote schaal 

Het bio-Pd gebruikt voor de experimenten op reactorschaal werd eveneens aangemaakt volgens de 
principes beschreven door De Windt et al. (2005). Wegens de toegenomen schaalgrootte werd de 
procedure voor de opgroeifase van de S. oneidensis cellen en het oogsten van deze cultuur echter 
aangepast. De bacteriële stam werd, analoog aan de productie op kleine schaal, gedurende een 
nacht aeroob opgegroeid in LB-medium, op een schudder aan 100 rpm bij 28 °C. De opgegroeide S. 
oneidensis cellen (volume = 1 tot 2 L) werden vervolgens aan een groot afgesloten recipiënt 
toegevoegd, gevuld met LB-medium (20 L). Aerobe groei van de cultuur werd gedurende 3 dagen 
gestimuleerd door continue beluchting bij 28 °C. Na deze groeifase werden de cellen door middel van 
een continue centrifuge uit de LB cultuur geoogst. Het bekomen supernatans werd een tweede maal 
gecentrifugeerd, om een optimale afscheiding te bekomen. Nadien werden de geoogste cellen in 
M9-medium heropgelost en voor een derde keer afgecentrifugeerd. De bio-Pd productie verliep 
vanaf dit moment volledig analoog aan de productie op kleine schaal (zie Materialen & Methoden 
1.2.1). 
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2 Nitrificerend slib 

Een commercieel verkrijgbare aangerijkte nitrificerende cultuur (Ammonium Binding Inoculum 
Liquid, ABIL) werd ter beschikking gesteld door Avecom nv (België). Deze cultuur wordt industrieel 
geproduceerd door het toedienen van zowel ammonium als nitriet ter ondersteuning van de groei 
van nitrificerende bacteriën. Naast deze elementen bevat het groeimedium ook nog buffer, een 
koolstofbron en calciumcarbonaat als dragermatrix (Grommen et al. 2002). De biomassaconcentratie 
wordt uitgedrukt als de concentratie aan vluchtige stof in suspensie (VSS). Het verkregen ABIL 
beschikte over een biomassaconcentratie van 2.82 g VSS L-1. 

3 Batch incubatietesten 

3.1 Afbraak diatrizoaat door bio-Pd onder verschillende condities 

Met het oog op het bepalen van de meest optimale reactorcondities voor de afbraak van diatrizoaat 
door bio-Pd werd een batch test opgestart waarbij verschillende condities werden getest. Twee 
reeksen van elk 18 penicillineflesjes werden voor deze test gebruikt. Aan deze flesjes werd 
afvalwater van het ziekenhuis AZ Maria Middelares te Gent (bemonsterd op 12 april 2011) 
toegevoegd in combinatie met bio-Pd. Tabel 1 geeft een overzicht van de batchtest met de 
verschillende testcondities en toegevoegde concentraties. Naast de gekende H-donoren 
waterstofgas en formiaat werd ook methaan gebruikt. Elke testconditie werd in triplicaat uitgevoerd. 
Anaerobe condities werden gecreëerd door te flushen onder N2-gas. Dagelijks werden 2 mL stalen 
genomen, gefilterd over 0.45 µm Chromafil® Xtra filter (Machery-Nagel, PA, USA) en bewaard in 
HPLC vials bij 4 °C.  

Tabel 1: Overzicht van de batchtest met de verschillende testcondities en toegediende bio-Pd en diatrizoaat 
concentratie. Reeks A werd gespiket met 50 mg L

-1
 diatrizoaat, aan reeks B werd geen extra diatrizoaat toegevoegd.  

Reeks H-donor Conditie Bio-Pd 
(mg L-1) 

Diatrizoaat 
(mg L-1) 

Reeks A H2 Anaeroob 50 50 
  Aeroob 50 50 

 Formiaat Anaeroob 50 50 
  Aeroob 50 50 

 CH4 Anaeroob 50 50 

 N2 Controle 50 50 

Reeks B H2 Anaeroob 50 0 
  Aeroob 50 0 

 Formiaat Anaeroob 50 0 
  Aeroob 50 0 

 CH4 Anaeroob 50 0 

 N2 Controle 50 0 

 

3.2 Invloed bio-Pd op nitrificerende capaciteit ABIL 

Om de haalbaarheid van een 1-stapsverwijderingssysteem te kunnen inschatten, werden twee batch 
testen opgestart. Een eerste onderzocht de potentieel negatieve invloed van bio-Pd op de 
nitrificerende capaciteit van ABIL. Drie schottflessen van 0.5 liter bevatten elk 100 mL ABIL aan 0.75 g 
VSS L-1. Bio-Pd werd vervolgens toegevoegd in drie verschillende concentraties: 50,100 en 500 mg L-1. 
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Tot slot werd ook nog ammonium toegevoegd aan 50 mg NH4
+-N L-1 door gebruik te maken van een 

NH4Cl-oplossing. Na de toevoeging van ammonium werden stalen genomen ter bepaling van de NO2
-

/NO3
--inhoud en de NH4

+-concentratie.  Gedurende de daarop volgende dagen werd telkens de 
ammoniumconcentratie opnieuw bepaald.  

3.3 Afbraak diatrizoaat door bio-Pd in aanwezigheid van ABIL 

Een tweede test ging na of ABIL een verminderde werking van het bio-Pd tot gevolg had. Een reeks 
van 12 penicillineflesjes werd voor deze test gebruikt. Deze flesjes bevatten ABIL (0.75 g VSS L-1),     
50 mg bio-Pd L-1, 50 mg NH4

+-N L-1 en 5 mg diatrizoaat L-1. Vier verschillende testcondities werden 
beschouwd: O2, N2, H2 en H2/O2 (50/50 %). Elke testconditie werd in triplicaat uitgevoerd. Dagelijks 
werden 2 mL stalen genomen, gefilterd over 0.45 µm Chromafil® Xtra filter (Machery-Nagel, PA, USA) 
en bewaard in HPLC vials bij 4 °C. 

4 Reactoropstellingen 

4.1 Membraan bioreactoren 

4.1.1 Reactor design 

De membraan bioreactor was opgebouwd uit polycarbonaat met een werkvolume van 8 liter. Er 
werd gebruikgemaakt van een commercieel verkrijgbaar Kubota plaatmembraan (Kubota, Tokio, 
Japan). De totale membraanoppervlakte bedroeg 0.12 m2 en werd gekarakteriseerd door een 
poriëngrootte van 0.4 µm. Het influent werd semicontinu onderaan de MBR gedoseerd (Figuur 10). 
Eveneens onderaan werd perslucht door middel van een diffuser aan de reactor toegediend. Op deze 
manier werd een optimale menging tussen influent en bacteriële reactorinhoud bekomen en 
bezinking voorkomen. De reactorinhoud werd door de membranen heen aangezogen en bovenaan 
de reactor afgescheiden. De effluentpomp werkte eveneens semicontinu, aangestuurd door een 
level controller. Door deze semicontinue werking werden relaxatieperiodes gecreëerd voor de 
membranen. In combinatie met de voorziene luchtstroom werd zo de flux door de membranen 
vergemakkelijkt (cross-flow principe). 

 

Figuur 10: Schematische weergave van de gebruikte membraan bioreactoren (naar De Gusseme et al. 2010b).  
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4.1.2 Influent  

Deze reactoropstelling werd gevoed met afvalwater van het Maria Middelares ziekenhuis te Gent. Dit 
ziekenhuis beschikt over een eigen afvalwaterzuivering. De eerste stap in deze WWTP behelst de 
mechanische scheiding van solids met behulp van een rooster (φ = 40 mm). Vervolgens wordt het 
afvalwater behandeld door een conventioneel actief slib systeem (CAS) in twee aeratiebekkens.  In 
een secundaire bezinker kunnen tenslotte de vlokken actief slib bezinken waarna een deel terug 
gestuurd zal worden naar de aeratiebekkens. Het finale effluent wordt in het nabijgelegen 
oppervlaktewater geloosd. Het is dit effluent dat voor de sequentiële reactoropstelling (zie 
Materialen & Methoden 4.1.3.2) bemonsterd en gebruikt werd. De samenstelling van het effluent, 
bemonsterd op 6 april 2012, wordt weergegeven in Tabel 2. De 1-stapsverwijdering (zie Materialen & 
Methoden 4.1.3.1) gebruikte echter het ruwe afvalwater van dit ziekenhuis. Enkele karakteristieken 
van dit afvalwater (bemonsterd op 17 augustus 2011) zijn: 682.91 mg O2 L

-1, 20.72 mg NH4
+-N L-1 en 

0.497 mg NO3
--N L-1. 

Tabel 2: Samenstelling van het effluent van de WWTP van Maria Middelares. 

Parameter Gemeten waarde 
(mg L-1) 

pH 7.04 
COD 35.0 
NH4

+-N 17.8 
NO2

--N 1.37 
NO3

--N 0.82 
SO4

2--S 28.5 

  

4.1.3 Werking 

4.1.3.1 1-stapsverwijdering 
Twee membraan bioreactoren werden parallel opgestart. Aan een eerste MBR werd enkel een ABIL 
cultuur toegediend. De hydraulische verblijftijd werd in de eerste fase vastgelegd op 2 dagen. Na 64 
dagen werking werd deze HRT verdubbeld tot 4 dagen. Een continue beluchting werd voorzien door 
middel van een luchtpomp. Deze reactor werd als referentiereactor beschouwd. Een tweede MBR 
werd enige tijd later opgestart, waarbij een combinatie van ABIL en bio-Pd de inhoud van de reactor 
uitmaakte. De hydraulische verblijftijd van deze MBR werd bepaald op 2 dagen. De reactor werd 
continu belucht met behulp van een luchtpomp. Eenmaal per dag werd de reactor doorborreld met 
waterstofgas (25 L d-1). Beide reactoren werkten onafhankelijk van elkaar en kregen als influent 
afvalwater van AZ Maria Middelares toegediend (zie Materialen & Methoden 4.1.2). Het ruwe 
afvalwater van dit ziekenhuis werd, zoals eerder vermeld, voor deze set-up gebruikt, zonder de 
waterzuiveringsinstallatie van dit ziekenhuis doorlopen te hebben. De influentpompen werkten 
discontinu en werden geregeld door een digitale timer. De effluentpompen werden gestuurd door 
een level controller (Figuur 11). 
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Figuur 11: Detail van de set-up: een level controller, gebruikt om het vloeistofniveau in de MBR’s te controleren door het 
sturen van de effluentpomp. 

4.1.3.2 Sequentiële reductieve-oxidatieve verwijdering 
Een nieuwe set-up werd ontworpen waarbij ditmaal twee membraan bioreactoren serieel werden 
opgestart (Figuur 12). De eerste MBR werd gevuld met bio-Pd. Het effluent van deze reactor werd 
tijdelijk opgeslagen in een klein buffervat (inhoud 10 L) waarna het in een tweede MBR werd 
gepompt. Deze reactor werd geïnoculeerd met een ABIL cultuur. Een overzicht van het verloop van 
het experiment met de verschillende toegepaste verblijftijden is weergegeven in Tabel 3. De bio-Pd 
MBR kreeg discontinu 100 L waterstofgas per 24 u toegediend. Door middel van een digitale timer 
werd zo de reactor op regelmatige tijdstippen doorborreld. De MBR met ABIL werd continu belucht 
met behulp van een compressor. Deze set-up werd gevoed met het effluent van de 
waterzuiveringsinstallatie van AZ Maria Middelares (zie Materialen & Methoden 4.1.2). De 
discontinue werking van de influentpompen werd door digitale timers gestuurd, effluentpompen 
regelden met behulp van level controllers het vloeistofniveau in de MBR’s. Zowel de MBR met ABIL 
als de tubing van de hele set-up werden met behulp van aluminiumfolie afgedekt om autotrofe 
bacteriële groei te voorkomen.    

 

Tabel 3: Overzicht werking sequentiële set-up. 

Periode Tijdstip in 
experiment 

(dagen) 

Bio-Pd MBR 
HRT  

(dagen) 

ABIL MBR 
HRT  

(dagen) 

Extra info 

Periode 1 0 – 20 2 2  
Periode 2 20 – 43  1 2 Opstart AK kolommen 
Periode 3 43 – 61 2 4 Bijspiken componenten 
Periode 4 61 – 68   Buiten werking 
Periode 5 68 – 93 2 4 Nieuwe katalysator   
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Figuur 12: Weergave van de set-up: (A) de bio-Pd reactor, (B) een overzicht van de volledige opstelling: de bio-Pd reactor 
(L), de actief kool kolommen met de buffervaten en de ABIL reactor (R). 

4.1.3.3 Referentiereactor  
Een derde membraan bioreactor werd parallel aan de sequentiële set-up opgestart. Deze werd 
eveneens geïnoculeerd met ABIL. De MBR werd gevoed met hetzelfde afvalwater als de hele set-up 
(zie Materialen & Methoden 4.1.2). De hydraulische verblijftijd in deze reactor werd vastgelegd op 4 
dagen. Een compressor zorgde voor continue beluchting. De influentpomp werd discontinu gestuurd 
door een digitale timer, een level controller regelde de effluentpomp. 

4.1.4 Afbraak diatrizoaat en diclofenac door bio-Pd/Au en ABIL: identificatie 
degradatieproducten 

Penicillineflesjes werden gevuld met 20 ml bio-Pd/Au (50/1 mg L-1) en vervolgens gespiket met 10 mg 
L-1 diatrizoaat of diclofenac. De oplossing werd met H2-gas doorborreld (elektrondonor). Na 9 dagen 
werd 20 ml ABIL toegevoegd (1.6 g VSS L-1) waarna ook 50 mg NH4

+-N L-1 toegediend werd. Na 13 
dagen werd nogmaals 50 mg NH4

+-N L-1 toegevoegd. Dagelijks werden stalen  genomen die na 
filtratie over een Chromafil® Xtra filter bij 4 °C werden bewaard in afwachting van de HPLC-analyse. 

4.2 Actief kool kolommen 

4.2.1 Sorptietest 

Om de adsorptieverschillen tussen farmaceutica en hun gedehalogeneerde afbraakproducten te 
kunnen onderzoeken, werd een sorptietest uitgevoerd. Hierbij werd gebruikgemaakt van diatrizoaat, 
diclofenac en hun afbraakproducten DAPA en DIA. 

Er werd gebruikgemaakt van AquaCarb® 1230C actief kool (Siemens Water Technologies, USA), in 
poedervorm. Twee batch testen werden in 1 liter flessen uitgevoerd: aan de eerste oplossing werd 
diatrizoaat en DAPA toegevoegd, aan de andere diclofenac en APAA. De vier beschouwde 
componenten werden elk aan een concentratie van 50 µg L-1 aan de oplossing toegevoegd. Het 
gehalte aan actief kool werd gevarieerd tussen 0.5 en 20 mg L-1. Om de geadsorbeerde fracties op 
het actief kool te kunnen kwantificeren werd ook gebruikgemaakt van een blanco. 

Er werd, op basis van eerder onderzoek naar de kinetiek van atrazine, verondersteld dat het 
evenwicht na 72 uur zou bereikt worden. Aan de hand van actief kool isothermen, meestal 
Freundlich isothermen, kan de sorptietest geëvalueerd worden. 
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4.2.2 Continue actief kool kolommen 

Een continue test met twee actief kool kolommen werd bij de set-up (zie Materialen & Methoden 
4.1.3.2) opgestart. Er werd gebruikgemaakt van AquaCarb® 1230C actief kool (Siemens Water 
Technologies, USA). Dit type actief kool is gemaakt van kokosnoten en wordt typisch gebruikt voor de 
verwijdering van moeilijk te adsorberen organische componenten. De korrels werden gekenmerkt 
door een dichtheid van 495 kg m-3. Onderaan de kolom werd gebruikgemaakt van glasvezel ter 
ondersteuning van de kool zodat deze niet uitspoelt. Daarnaast werden glazen parels bovenaan de 
kolom aangebracht om het bed gepakt te houden. De eerste 23 dagen van het experiment werd een 
debiet van 4 L d-1 door de kolommen gestuurd, waarna het debiet gehalveerd werd tot 2 L d-1. De 
actief kool kolommen werden ontworpen bij het startdebiet van 4 L d-1 en een contacttijd van 3 
minuten. De gebruikte hoeveelheid kool bedroeg 8.333 ml per kolom. De lengte van het gepakte 
actief kool bed bedroeg 20 cm,  exclusief de 1 cm parels boveaan de kolom, en werd gekenmerkt 
door een diameter van 0.8 cm. Voor de ene actief kool kolom werd hetzelfde afvalwater als de hele 
set-up gebruikt, zonder tussenbehandeling. Dit water werd voor deze opstelling echter door een 
membraan aangezogen om verstopping van de kolom door binnentredend grover materiaal te 
voorkomen. De andere kolom werd aan de set-up met membraan bioreactoren gekoppeld en kreeg 
het effluent van de bio-Pd MBR gevoed. Beide kolommen werden driemaal per week gebackwasht 
met kokend water om bacteriële groei te voorkomen of af te doden.     

4.3 Elektrochemische cel  

4.3.1 Samenstelling synthetisch medium 

Het synthetisch medium gebruikt voor deze proefopstelling bevatte volgende componenten in 
gedestilleerd water: 100 mg L-1 NaCl, 20 mg L-1 atenolol, 20 mg L-1 diatrizoaat en 20 mg L-1 
carbamazepine. 

4.3.2 Reactor design 

De elektrochemische cel (Figuur 13) was opgebouwd uit twee frames van Plexiglas (10 x 10 x 1.4 cm), 
wat resulteerde in een totaal aniodisch en kathiodisch compartement (TCC) van 0.05 L. Beide 
compartimenten waren gevuld met actief kool matten (6 x 6 cm), resulterend in 4.5 g actief kool per 
compartiment (dichtheid = 150 g m-2, BET-oppervlakte = 300 - 1400 m2 g-1), alsook elk een current 
collector. Tussen het aniodisch en kathiodisch compartiment bevond zich een kation 
uitwisselingsmembraan (Ultrex CMI7000, Membranes International Inc., New Jersey). Een 
stroombron werd gebruikt om een extern voltage (1 V) op te leggen tussen de anode en de kathode.  
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Figuur 13: Weergave van de set-up: (A) de twee elektrochemische cellen naast elkaar opgesteld, (B) het zijaanzicht van 
een elektrochemische cel. 

4.3.3 Werking  

4.3.3.1 Test 1 
Er werd gebruikgemaakt van twee identieke elektrochemische cellen. Per cel werd een schott fles 
voorzien waaraan 1 liter van het synthetisch medium werd toegevoegd. Een pomp bracht aan een 
debiet van 0.4 L h-1 het medium in de anode. Het aniodisch en kathiodisch compartiment werden 
verbonden door middel van tubing (lengte = 20 cm). Gedurende 1 dag (fase 1) werd het medium over 
respectievelijk de anode en kathode gerecirculeerd. Tussen de anode en de kathode van de eerste 
cel werd tijdens deze eerste fase een extern voltage van 1 volt opgelegd. De tweede cel diende als 
referentie en kreeg bijgevolg geen voltage opgelegd. Vervolgens werden de pompen uitgeschakeld 
en werd het resterende water uit de cellen gezogen. Nieuw gedestilleerd water werd in de systemen 
gebracht waarna op de eerste cel een extern voltage in de omgekeerde richting werd opgelegd. Na 4 
uur werd de stroombron losgekoppeld. Gedurende het experiment werden 2 mL stalen genomen die 
vervolgens werden bewaard bij 4 °C in een HPLC vial. 

4.3.3.2 Test 2 
De set-up en het concept bleven bij een tweede test identiek aan de eerste test maar enkele 
parameters werden aangepast. De drie modelcomponenten werden aan een hogere concentratie 
(100 mg L-1 per component) aan het synthetisch medium toegevoegd. Het medium werd bovendien 
aan een hoger debiet door de elektrochemische cel gestuurd (1.6 L h-1). De test werd ditmaal 
opgestart bij een extern voltage van 2 V. Ieder uur werd een staal genomen. Na 28 h werd het 
systeem gestopt en werd op de eerste cel een extern voltage van 1 V in de omgekeerde richting 
opgelegd. Na een desorptiefase van 72 h werd het volume water, gecapteerd in de cellen, opnieuw 
bemonsterd.  
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5 Analysetechnieken 

5.1 Stikstof 

Dagelijks werden zowel het influent, de bulk van de reactoren als hun effluent bemonsterd. De stalen 
werden over een 0.45 µm Chromafil® Xtra filter (Machery-Nagel, PA, USA) gebracht en in het donker 
bij 4°C bewaard. De concentratie aan ammonium werd spectrofotometrisch bepaald volgens de 
standaardmethode van Nessler (Greenberg et al. 1992). Voor de bepaling van het nitriet- en 
nitraatgehalte werden de stalen eerst driemaal verdund door toevoeging van MilliQ, waarna deze 
geanalyseerd werden met behulp van een ionenchromatograaf (IC 761, Compact, Methrom AG, 
Zwitserland) uitgerust met een metrosep A supp 5 kolom en een conductiviteitsmeter. NaCO3 (1.06 g 
L-1) werd gebruikt als eluent bij een debiet van 0.7 mL min-1 en een sample loop van 20 µL. Als 
detectielimiet van dit toestel kan 0.05 mg nitriet of nitraat L-1 worden beschouwd.   

5.2 Chemische zuurstofvraag 

De chemische zuurstofvraag werd fotometrisch bepaald met behulp van Nanocolor® COD 160 
testkits (Machery-Nagel, PA, USA). De determinatie van het COD-gehalte gebeurde op basis van een 
twee uur durende zilver gekatalyseerde oxidatie met kaliumbichromaat/zwavelzuur bij 148 °C. Voor 
de bovenvermelde testkits diende 2 mL staal, na filtratie over een 0.45 µm Chromafil filter, aan de 
oplossing toegediend te worden. Het Nanocolor® Vario 4 toestel werd gebruikt voor de destructie 
van de stalen. Na afkoeling tot kamertemperatuur kon het zuurstofgehalte afgelezen worden met 
behulp van de digitale fotometer Nanocolor® 500 D. De COD 160 testkits laten toe het 
zuurstofgehalte af te lezen binnen de range van 15 tot 160 mg O2 L

-1.  

5.3 Vluchtige stof in suspensie 

De concentratie aan biomassa werd bepaald aan de hand van het gehalte vluchtige stof in suspensie 
(VSS). Het gehalte aan VSS werd bekomen door het gehalte aan totale stof in suspensie (TSS) te 
verminderen met de asrest. Bij de bepaling van de VSS werd gewerkt volgens de gravimetrische 
methode beschreven door Greenberg et al. (1992). Stalen werden genomen van de bulk van de 
reactor, waarna deze tweemaal gecentrifugeerd werden. Na verdamping van het water gedurende 
24 u in een droogstoof (105 °C) kan het gehalte aan TSS afgewogen worden. Door vervolgens de 
stalen gedurende 2 u in een moffeloven (600 °C) te plaatsen, blijft enkel nog de asrest over. 

5.4 Modelcomponenten 

5.4.1 Membraan bioreactoren 

Voor de analyse van de modelcomponenten in de stalen van de membraan bioreactoren en de actief 
kool kolommen (zie Materialen & Methoden 4.1 en 4.2) werd gebruikgemaakt van ultrahoge 
performantie vloeistofchromatografie gekoppeld aan tandem massaspectrometrie (U-HPLC-MS/MS). 
Het LC-systeem bestond uit een Thermo Scientific (San José, CA, USA) Accela U-HPLC systeem, 
gekoppeld met een Accela Autosampler en Degasser. De scheiding werd uitgevoerd op een 
Nucleodur C18 Pyramid kolom (100 mm x 2,1 mm, 1,8 µm, Machery-Nagel, PA, USA) bij 35 °C. De 
analytische componenten werden geëlueerd bij een debiet van 0,3 mL min-1 door gebruik te maken 
van een gradiënt startend met 98 % A (0,08 % mierenzuur) en 2 % B (0,08 % mierenzuur in 
acetonitrile) voor 0,8 min. Hierna werd het aandeel aan solvent B opgedreven tot 65 % gedurende 
0,5 min, voor 0,7 min bij 65 % gehouden, waarna het werd verhoogd tot 100 % B gedurende 1 min en 
bij 100 % gehouden voor 2 min. Tot slot werd terug gekeerd naar de initiële condities gedurende 1,9 
min, dit om de kolom te equilibreren voor de analyse van het volgende staal. Het injectievolume 
bedroeg 10 µL. De analyse werd uitgevoerd door gebruik te maken van een triple quadrupool massa 
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analyzer (TSQ Vantage, Thermo Scientific, San José, CA, USA). Een verwarmde electrospray 
ionisatiebron (HESI II), opererend in de positieve ionmodus, werd hieraan gekoppeld. Voor een 
optimale werking van de massaspectrometer werden volgende condities toegepast: de vaporizer en 
capillaire temperatuur bij 30 en 270 °C respectievelijk, een sheath gas debiet van 25 units, een ion 
sweep gas debiet van 2 units, een auxiliary gas debiet van 5 units en een cycle time van 0,2 s. De 
spray voltage polariteit was 3500 V. De argon druk in de collisie cel (Q2) werd vastgelegd bij 1,5 
mTorr en de massaresolutie bij de eerste (Q1) en de derde (Q3) quadrupole werd vastgelegd op 0,7 
Da. Het precursor ion, de S-lens RF amplitude en de collisie energie (CE) in Q2 werd individueel per 
component geoptimaliseerd. De controle van de instrumenten en verwerking van de data werd 
uitgevoerd door middel van de Xcalibur Software SP 1.2 (Thermo Electron, CA, USA). De 
bepalingsgrens (LOQ) voor diatrizoaat en dia-H3 werd vastgelegd op 10 µg L-1, voor de overige 
componenten op 0,05 µg L-1 aangezien dit de laagste punten van de calibratiecurves vormden met 
een signaal over ruis verhouding van meer dan 10 (Hennebel et al. 2011a; De Corte et al. 2012).  

Tabel 4: De SRM transities en specifieke MS parameters. 

Analyt Precursor ion 
(m/z) 

Productionen 
(m/z) 

S-lens (RF 
amplitude) (V) 

Collisie energie (eV) 

Dia-I3 631,848 233,107 122 43 
 631,848 361,130 122 27 

Dia-H3 254,129 219,225 64 19 
 254,129 237,246 64 9 

Diclofenac 296,025 214,086 78 34 
 296,025 250,077 78 13 

APA 228,002 180,050 84 35 
 228,002 182,099 84 17 

Carbamazepine 237,057 193,073 93 33 
 237,057 194,086 93 19 

Sulfamethoxazole 254,060 92,038 115 29 
 254,060 156,004 115 15 

 

5.4.2 Batchexperiment: identificatie degradatieproducten 

Diatrizoaat en zijn degradatieproducten (zie Materialen & Methoden 4.1.4) werden opgevolgd en 
geïdentificeerd door gebruik te maken van vloeistofchromatografie gekoppeld met multipele 
massaspectrometrie (LC-MSn). De chromatografie werd uitgevoerd op een Thermo Finnigan Surveyor 
LC system (San Jose, CA, USA) bestaande uit een quaternaire pomp en een autosampler, uitgerust 
met een 5 µm 2,1 x 150 mm Symmetry C18 kolom (Waters, Milford, MA, USA). Metabolieten werden 
geëlueerd bij een debiet van 300 µL min-1, door gebruik te maken van een mobiele fase bestaande uit 
95 % A (0.02 M ammoniumacetaat) en 5 % B (acetonitrile) gedurende 5 min. Analytische 
componenten werden gedetecteerd door middel van een LTQ ion trap massa spectrometer (Thermo 
Finnigan, San Jose, CA, USA) in de MS2 of MS3 positieve ionmodus, door gebruik te maken van een 
verwarmde electrospray ionisatie interface (HESI) bij 250 °C. Een capillaire temperatuur van 275 °C 
werd gebruikt, alsook een bron-voltage van 5 kV, een sheath gas debiet van 20 units en een auxiliary 
gas debiet van 5 units. Alternerende scans werden gebruikt om [M + NH4]

+ ionen te isoleren bij 
massa 631,7 voor diatrizoaat, 505,7 voor Dia-HI2, 379,9 voor Dia-H2I en 254,0 voor Dia-H3. De 
precursor isolatie breedte was vastgesteld op 1 Da, de activatie Q op 0,25 en de collisie energie op 35 
% (Hennebel et al. 2010). 

Diclofenac en zijn degradatieproducten (zie Materialen & Methoden 4.1.4) werden met hetzelfde LC-
MSn-systeem opgevolgd en geïdentificeerd, ditmaal uitgerust met een Nucleodur C18 ISIS kolom (250 
mm x 4,0 mm x 5 µm) (Machery-Nagel, Bethlehem, PA, USA). De analytische componenten werden 
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geëlueerd bij een debiet van 300 µL min-1 door gebruik te maken van een mobiele fase bestaande uit 
50 % A (0,01 % mierenzuur) en 50 % B (methanol). Bij de start werd deze samenstelling voor 2 min 
aangehouden, waarna het percentage aan solvent B gedurende 20 min werd verhoogd tot 100 %. 
Deze samenstelling werd vervolgens voor 10 min aangehouden waarna werd terug gekeerd naar de 
begincondities gedurende 8 min. De vaporizer temperatuur werd vastgelegd op 400 °C, de capillaire 
temperatuur op 270 °C. Een sheath gas debiet van 40 units en een auxiliary gas debiet van 5 units 
werden gebruikt. Alternerende scans werden gebruikt om [M + H]+ ionen te isoleren bij massa 296,0 
voor diclofenac, 262,0 voor 2-(2-chloroanilino)phenylacetaat en 228,0 voor 2-anilinophenylacetaat. 
De precursor isolatie breedte werd vastgesteld op 2 Da, de activatie Q op 0,25 en de collisie energie 
op 25 % (De Corte et al. 2012). 

5.4.3 Batchexperimenten bij hogere concentraties 

De verschillende modelcomponenten werden bij hogere concentraties geanalyseerd door een 
Ultimate® 3000 HPLC systeem, bestaande uit een ACC-3000 autosampler, een LPG-3400SD pomp en 
een TCC-3000RS kolom compartiment (Dionex, Sunnyvale, CA, USA). De detectie werd uitgevoerd 
door middel van een UV Diode Array Detector DAD-3000RS. De gebruikte kolommen en toegepaste 
elutiecondities waren verschillend naargelang de beschouwde test. Alle stalen werden steeds eerst 
gefilterd met behulp van een 0.45 µm Chromafil® Xtra filter (Machery-Nagel, PA, USA) waarna deze 
in HPLC vials bij 4 °C in het donker bewaard werden, in afwachting van de analyse. 

De stalen van de batch test met diatrizoaat (zie Materialen & Methoden 3.3) werden geanalyseerd 
met een Phenomenex Luna® C18 kolom (4.6 x 150 mm, 5 µm). De componenten werden geëlueerd 
door middel van een mobiele fase bestaande uit 5 % solvent A (acetonitrile) en 95 % solvent B (milliQ 
met 0.01 % mierenzuur), bij 35 °C en een debiet van 0.9 mL min-1. De detectie werd uitgevoerd bij 
een golflengte van 260 nm. De aantoonbaarheidsgrens (LOD) voor diatrizoaat en DAPA bedroeg 0.1 
mg L-1, de bepalingsgrens (LOQ) 0.3 mg L-1 aangezien dit de laagste punten van de calibratiecurves 
vormden met een signaal over ruis verhouding van respectievelijk meer dan 3 en meer dan 10. 

De stalen van de elektrosorptie test (zie Materialen & Methoden 4.3) werden geanalyseerd door 
gebruik te maken van een Dionex Acclaim 120 C18 kolom (4.6 x 150 mm, 3 µm). Elutie van de 
componenten werd bekomen door gebruik te maken van een mobiele fase bestaande uit 10 % 
solvent A (acetonitrile) en 90 % solvent B (milliQ met 0.01 % mierenzuur), bij 30 °C en een debiet van 
0.8 mL min-1. Deze samenstelling werd gedurende 5 min aangehouden, waarna het percentage aan 
solvent B gedurende 7 min werd verlaagd tot 20 %. Na 3 min werd dit percentage gedurende 1 min 
terug tot de begincondities verhoogd. De detectie van diatrizoaat en atenolol werd uitgevoerd bij 
een golflengte van 237 nm, carbamazepine bij 211 nm. De aantoonbaarheidsgrens (LOD) voor de drie 
componenten bedroeg 0.1 mg L-1, de bepalingsgrens (LOQ) 0.3 mg L-1 aangezien dit de laagste punten 
van de calibratiecurves vormden met een signaal over ruis verhouding van respectievelijk meer dan 3 
en meer dan 10. 

5.5 Moleculaire methoden 

5.5.1 DNA extractie 

Het volledige DNA werd uit de stalen geëxtraheerd gebruikmakende van een aangepaste methode 
(Boon et al. 2000), gebaseerd op in de literatuur beschreven protocollen (El Fantroussi et al. 1997; El 
Fantroussi et al. 1999). 

 
De inhoud van de op ABIL gebaseerde reactoren werden wekelijks bemonsterd. Aan 2 mL van deze 
stalen werd  4 mL Tris-HCl 10 mM (pH 9) toegevoegd waarna het manueel goed werd geschud. Na 
het toevoegen van 3 g beads werd dit mengsel gedurende 90 seconden geschud, waarna 10 
seconden werd gewacht. Deze stap werd driemaal herhaald. Vervolgens werd 160 µl lysozyme        
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(50 mg mL-1 stockoplossing) toegevoegd. Gedurende 15 min werd deze oplossing voorzichtig geschud 
(37°C). Hierna werd 300 µL SDS (20 %) toegediend en werd het manueel 5 min traag geschud. Na het 
toevoegen van 1 mL ammoniumacetaat (8 M) werd de oplossing gecentrifugeerd bij 7000 rpm 
gedurende 15 min (4 °C). Aan het supernatans werd 4 mL chloroform:isoamylalcohol (24:1) 
toegevoegd waarna het manueel gemengd werd tot een homogene oplossing bekomen werd. Deze 
oplossing werd opnieuw gecentrifugeerd (7000 rpm, 15 min, 4 °C). Aan de bekomen waterige fase 
werden 0.8 volumes 100 % isopropanol toegediend waarna precipitatie van de oplossing gedurende 
1 uur bij -20 °C mogelijk was. Gedurende 25 min werd vervolgens opnieuw gecentrifugeerd (7000 
rmp, 4 °C). De bekomen pellet werd gedurende 15 min bij kamertemperatuur gedroogd. Steriel 
gedestilleerd water (ongeveer 250 µL, afhankelijk van de pellet grootte) werd toegevoegd. Van deze 
oplossing werd 5 µL op agarose gel geplaatst. De resterende oplossing werd bij -20 °C bewaard.  

5.5.2 Polymerase Chain Reaction   

Polymerase Chain Reaction is een amplificatie methode en werd na de DNA extractie gebruikt om 
een specifiek deel van het geëxtraheerd DNA te multipliceren. Details met betrekking tot het 
toegepaste PCR protocol kunnen worden teruggevonden in Tabel 5. De PCR amplificatie werd 
uitgevoerd met een Gene Amp® PCR System 2700 of 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems, VS). 
Voor één staal is 25 µL MasterMIX  nodig en dit bevat 19.3 μL PCR water, 0.5 μL dNTP (10 mM), 2.5 
μL 10x TAQ buffer + KCl - MgCl2, 1.5 μL MgCl2, 0.5 μL van elke primer (10 pmol μL-1), 0.0625 μL 
Bovine serum albumin, 0.125 μL Taq Polymerase and 1 μL template DNA. 

Tabel 5: Het toegepaste PCR-protocol en de DGGE condities. 

Primers Sequenties Temperatuur-
Tijdsprogramma 
 

PRBA338F-GC CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGG 
GCACGGGGGGACTCCTACGGGAGGCAGCAG 

a) 94 °C, 5’ 
b) 95 °C, 1’ / 53 °C, 1’ / 72 °C, 

2’ (30X) 
c) 72 °C, 10’ 

518R attaccgcggctgctgg 

  

DGGE Condities 
 

% PAA Gradient Biorad run Ingeny run 
8 % 45 % - 60 % 38 V – 16 h 120 V – 16 h 

 

5.5.3   Denaturerende Gradiënt Gel Elektroforese 

Voor de DGGE-analyse van de stalen werd gebruikgemaakt van een INGENY phorU2X2System (Goes, 
Nederland). De PCR amplificatie stalen werden op een DGGE gel geladen. Het gebruikte 
polyacrylamide percentage en de denaturerende gradiënt zijn terug te vinden in Tabel 5. De DGGE 
gels werden gelopen in 1X TAE buffer (40mM tris base, 20 mM Natriumacetaat en 1 mM EDTA) voor 
16 uur bij 120 V (Tabel 5). Aan de gel werd vervolgens 16 µL SYBR green I nucleïne zuur gel kleurstof 
(1:10 000 verdunning, FMC BioProducts, Rockland, USA) toegevoegd, waarna deze geweekt werd 
voor 20 min in 300 mL 1x TAE buffer. Tot slot werd de gel gefotografeerd op een UV transilluminatie 
tafel met een videocamera module (Optigo-650 met OptiCom-700/750 V.3.2.1 software, Isogen Life 
Science, België). De bekomen DGGE patronen worden verwerkt m.b.v. Bionumerics software versie 
5.1 (Toegepaste Wiskunde, Sint-Martens-Latem, België). Voor de interpretatie van de resultaten, 
worden drie parameters bestudeerd (Marzorati et al. 2008; Wittebolle et al. 2009; Read et al. 2011): 
(1) de rijkheid of range-weighted richness (Rr), (2) de dynamiek of dynamics of change (Dy) en (3) de 
organisatie of community organization (Co). 
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1 Batchexperimenten 

Voor de verwijdering van de beschouwde micropolluenten is een combinatie van meerdere 
technologieën vereist. Bio-Pd kan polluenten enkel dehalogeneren. De bekomen afbraakproducten 
vertonen echter nog een te complexe structuur waarvoor een verdere microbiële afbraak vereist is. 
Alvorens reductieve en oxidatieve processen op reactorschaal gecombineerd kunnen worden dient 
de combinatie van beiden door middel van batchexperimenten getest te worden.  

1.1 Afbraak diatrizoaat door bio-Pd onder verschillende condities 

1.1.1 Doel 

In een eerste experiment werd de afbraak van diatrizoaat door bio-Pd onder verschillende 
omstandigheden getest. Het combineren van bio-Pd met een oxidatief proces zou invloed kunnen 
hebben op de dehalogenatiereactie. Een van de doelstellingen van dit experiment was dan ook om 
na te gaan of de aanwezigheid van zuurstof een verminderde afbraak tot gevolg had. De afbraak 
werd daarom zowel onder anaerobe als aerobe condities getest. Daarnaast werden ook enkele H-
donoren getest om de verschillende efficiënties te kunnen vergelijken. Naast de gekende H-donoren 
formiaat en waterstofgas werd ook methaan gebruikt. Niet alleen nitrificerende culturen maar ook 
methanotrofen zouden mogelijks als tweede technologie in het afbraakproces kunnen ingezet 
worden. Vanuit dit oogpunt is het evalueren van het potentieel van methaan als H-donor voor de 
activatie van bio-Pd dan ook interessant. Er werden ook controlestalen voorzien.  

1.1.2 Activiteit bio-Pd in afvalwater 

De test werd uitgevoerd in twee fasen. Aangezien deze thesis tot doel had micropolluenten te 
verwijderen uit afvalwater in plaats van uit synthetisch medium, werd in een eerste fase nagegaan of 
bio-Pd wel in staat was diatrizoaat uit ziekenhuisafvalwater te verwijderen. Dit afvalwater, afkomstig 
van AZ Maria Middelares, werd voor deze eerste fase gespiket met diatrizoaat (50 mg L-1). Er werd 
gebruikgemaakt van 50 mg bio-Pd L-1. De hoge toegediende concentratie aan diatrizoaat maakte een 
duidelijke vergelijking van de activiteit onder verschillende omstandigheden mogelijk.  

De afbraak van diatrizoaat wordt uitgedrukt als percentage verwijdering ten opzichte van de 
beginconcentratie (Figuur 14). Het gebruik van waterstof als elektrondonor had, ongeacht de 
aanwezigheid van N2 of O2, een zeer snel effect. Al na 30 min was diatrizoaat bijna volledig 
verwijderd. Formiaat leidde tot een initiële verwijdering van 25 tot 35 %. Zowel het gebruik van 
methaan als de controle onder stikstofgas brachten 20 % verwijdering met zich mee. Na 7 dagen was 
de hoge concentratie aan diatrizoaat onder alle omstandigheden vrijwel volledig verdwenen. Ook in 
een complexe milieumatrix als afvalwater beschikt bio-Pd dus duidelijk nog over een goede activiteit.  
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Figuur 14: De verwijdering van diatrizoaat door bio-Pd bij verschillende testcondities, bij het begin van het experiment     
(t = 0), na 30 min en na 7 dagen. Op de x-as zijn de verschillende behandelingen voorgesteld, de y-as geeft de 
verwijdering aan diatrizoaat weer uitgedrukt als percentage ten opzichte van de beginconcentratie. Het afvalwater werd 
bij het begin van de test gespiket met 50 mg L

-1
 diatrizoaat. Met een symbool (*) wordt aangegeven waar de verwijdering 

nul % bedroeg. 

1.1.3 Afbraak bij milieurelevante concentraties 

In een volgende fase werd nagegaan of diatrizoaat ook aan lagere concentraties verwijderd kon 
worden. Dezelfde omstandigheden als in de eerste fase werden gecreëerd. Door het ziekenhuis-
afvalwater in dit experiment niet te spiken, kon nagegaan worden of bio-Pd ook aan milieurelevante 
concentraties voldoende actief was. Diatrizoaat was in het afvalwater aanwezig aan een concentratie 
van 97.83 µg L-1. De toegediende hoeveelheid bio-Pd was steeds 50 mg L-1.  

De reactiviteit van de verschillende H-donoren in dit experiment werd door een gelijkaardige trend 
gekenmerkt als in de eerste fase (Figuur 15). Reeds 30 min na het begin van het experiment kon geen 
diatrizoaat meer gedetecteerd worden wanneer waterstofgas als elektrondonor gebruikt werd. Het 
gebruik van methaan als H-donor vertoonde eenzelfde reactiviteit als de controlestalen; na 30 min 
was 63 % diatrizoaat verwijderd. Net als in de eerste fase van deze batchexperimenten, werd in deze 
tweede fase na 7 dagen in geen enkel staal nog diatrizoaat teruggevonden. Maar hoewel in het 
eerste experiment het gebruik van aerobe of anaerobe condities bij formiaat als elektrondonor 
weinig verschil toonde, was het contrast tijdens de tweede fase groter. De aanwezigheid van zuurstof 
had een verminderde afbraak tot gevolg; de stalen beschikten duidelijk over een minder sterke 
reactiecapaciteit in vergelijking met de anaerobe stalen. Deze vaststelling werd bevestigd wanneer 
de concentratie van het volledig gedehalogeneerde product van diatrizoaat, DAPA, werd 
geanalyseerd (Figuur 16). 
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Figuur 15: Concentratie diatrizoaat na afbraak door bio-Pd bij verschillende testcondities, bij het begin van het 
experiment (t = 0), na 30 min en na 7 dagen. Op de x-as zijn de verschillende behandelingen voorgesteld, de y-as toont de 
concentratie aan diatrizoaat in µg L

-1
. De foutbalken stellen de standaardafwijking voor van de experimenten in triplicaat 

(n = 3). Met een symbool (*) wordt aangegeven waar geen diatrizoaat gedetecteerd werd. 

Enkel het gebruik van waterstof onder aerobe omstandigheden bleek reactief genoeg te zijn om 
reeds 30 min na het begin van het experiment diatrizoaat deels om te vormen in DAPA, het volledig 
gedejodeerde afbraakproduct (Figuur 16). Na 7 dagen was waterstof onder zowel aerobe als 
anaerobe condities erin geslaagd een relatief hoge concentratie DAPA te creëren (30 %). Een kleinere 
hoeveelheid DAPA werd geproduceerd onder aanwezigheid van methaan en door de controleflesjes, 
hoewel de standaardafwijking bij deze laatste zeer groot was. Het gebruik van formiaat onder aerobe 
condities bleek als enige testconditie niet in staat DAPA te vormen uit de afbraak van diatrizoaat.  

 

Figuur 16: Concentratie dia-H3 na afbraak van diatrizoaat door bio-Pd bij verschillende testcondities, bij het begin van het 
experiment (t = 0), na 30 min en na 7 dagen. Op de x-as zijn de verschillende behandelingen voorgesteld, de y-as toont de 
concentratie aan dia-H3 in µg L

-1
. De foutbalken stellen de standaardafwijking voor van de experimenten in triplicaat (n = 

3). Met een symbool (*) wordt aangegeven waar geen dia-H3 gedetecteerd werd. 
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Een inschatting van de efficiëntie van de beschouwde reactie onder de verschillende testcondities 
wordt mogelijk gemaakt door Tabel 6. De vorming van DAPA door de afbraak van diatrizoaat 
gebeurde bij gebruik van formiaat onder anaerobe condities bij een efficiëntie van 24 %. Dezelfde 
efficiëntie bedroeg bij de CH4 en N2-controle 10 %, bij waterstof 31 %.  

Tabel 6: Overzicht van de afbraakefficiënties (%) van diatrizoaat en de productie-efficiënties (%) van DAPA, na 30 min en 
na 7 dagen.  

H-donor Testconditie t = 30 min t = 7 dagen 
  Dia DAPA Dia DAPA 

H2 Anaeroob 100 0 100 31.3 
H2 Aeroob 100 16.7 100 30.9 

Formiaat Anaeroob 95.0 0 100 24.4 
Formiaat Aeroob 70.4 0 100 0 

CH4 Anaeroob 63.0 0 100 10.2 
N2 controle 62.2 0 100 9.5 

 

1.1.4 Conclusie 

De verwijdering van diatrizoaat en de daaropvolgende vorming van DAPA verliep het best door 
toediening van waterstofgas. Het gebruik van formiaat als waterstofdonor leidde tot een tragere en 
minder volledige vorming van DAPA. Onder de aanwezigheid van zuurstof liet het gebruik van 
formiaat zelfs geen vorming van het volledig gedehalogeneerde product van diatrizoaat toe. Zowel 
de controlestalen als deze waaraan methaan werd toegevoegd werden door een beperkte DAPA-
productie gekenmerkt. 

1.2 Invloed bio-Pd op capaciteit ABIL 

1.2.1 Doel 

In een volgend experiment diende met het oog op de 1-stapsverwijdering op reactorschaal de directe 
combinatie van bio-Pd en een nitrificerende aangereikte cultuur (ABIL) onderzocht te worden. De 
invloed van bio-Pd op de ammoniakoxiderende capaciteit van het ABIL werd bij deze reeks batch 
testen bestudeerd. Aan de hand van gemeten ammonium-, nitriet- en nitraatconcentraties werd de 
ammoniakoxiderende capaciteit van het ABIL geanalyseerd. 

ABIL werd bij deze test bij een concentratie van 0.75 g VSS L-1 gebruikt. Initieel werd 50 mg NH4
+-N L-1 

toegevoegd. Het effect van bio-Pd werd onderzocht bij drie verschillende concentraties: 50, 100 en 
500 mg L-1. 

1.2.2 Capaciteit ABIL 

Tabel 7 geeft een overzicht van het experiment en de opgemeten stikstofconcentraties. Reeds na 1 
dag was de ammoniumconcentratie met 70 tot 90 % gedaald. Na 6 dagen werd de nitriet- en 
nitraatconcentratie opnieuw bepaald en deze was meer dan verdrievoudigd in vergelijking met het 
begin van het experiment. Aangezien de daling naast metabolische verwijdering ook te wijten kon 
zijn aan sorptie van het ammonium werden de Schott flessen 6 dagen na het begin van het 
experiment een tweede maal gespiket met ammonium tot een concentratie van 50 mg L-1. Twee 
dagen na deze extra toediening (t = 8) kon zowel bij de oplossingen met 50 als 100 mg bio-Pd L-1 geen 
ammonium meer gedetecteerd worden. De oplossing met de hoogste bio-Pd concentratie bevatte 
wel nog 20 mg NH4

+-N L-1.  
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Tabel 7: Overzicht van de gemeten stikstofconcentraties op verschillende tijdstippen, om het effect van bio-Pd op de 
capaciteit van ABIL te bepalen. De concentraties zijn weergegeven in mg N L

-1
. De pijlen geven de tijdstippen aan waarop 

ammonium aan de oplossing werd toegediend.  

Tijdstip 
(dagen) 

Bio-Pd 
(mg L-1) 

NH4
+-N 

(mg N L-1) 
NO2

--N 
(mg N L-1) 

NO3
--N 

(mg N L-1) 

0 50 44.80 0.734 45.30 
 100 31.36 0.750 46.87 
 500 43.68 4.619 47.15 

1 50 7.84 - - 
 100 8.96 - - 
 500 4.48 - - 

3 50 1.68 - - 
 100 0 - - 
 500 0.84 - - 

6 50 - 0 165.10 
 100 - 0 161.84 
 500 - 0 144.83 

8 50 0 - - 
 100 0 - - 
 500 20.44 - - 

 

1.2.3 Conclusie 

De ammoniumconcentratie daalde steeds behoorlijk goed, wat kan wijzen op metabolische 
verwijdering of sorptie. De nitraatconcentratie nam toe in de loop van het experiment. Er viel weinig 
verschil te bemerken tussen de twee laagste concentraties aan bio-Pd (50 en 100 mg L-1). De hogere 
concentratie (500 mg bio-Pd L-1) leidde na 8 dagen tot een verschillende ammoniumconcentratie. 

1.3 Afbraak diatrizoaat door bio-Pd in aanwezigheid van ABIL 

1.3.1 Doel 

Nadat voorgaande batchtest had uitgewezen dat de ammoniakoxiderende capaciteit van ABIL 
nauwelijks werd beïnvloed door de aanwezigheid van bio-Pd, diende in een volgend experiment de 
afbraak van diatrizoaat in aanwezigheid van bio-Pd en ABIL getest te worden. Een verminderde 
werking zou immers ook kunnen optreden door katalysatorvervuiling van het bio-Pd door ABIL. 
Opnieuw werden verschillende omstandigheden opgelegd, om na te gaan of de afbraak van 
diatrizoaat en de nitrificatie nog voldoende zouden doorgaan. Naast de potentiële 
katalysatorvervuiling diende ook rekening gehouden te worden met de verschillende benodigde 
condities: enerzijds heeft ABIL zuurstof nodig voor zijn ammoniakoxiderende werking, anderzijds 
wordt bio-Pd bij voorkeur opgeladen door waterstofgas. Aangezien de goede verwijdering van 
diatrizoaat door bio-Pd reeds werd bewezen (zie Resultaten 1.1), was dit experiment voornamelijk 
interessant om na te gaan of ABIL een negatieve impact zou hebben op de bio-Pd activiteit.  

Bio-Pd werd in dit experiment gebruikt bij een concentratie van 50 mg L-1. Diatrizoaat werd gespiket 
tot een concentratie van 5 mg L-1. 

1.3.2 Afbraak diatrizoaat  

Tussen de verschillende opgelegde condities was een duidelijk verschil merkbaar (Figuur 17). De 
flesjes onder zuurstof- of stikstofgas bevatten na tien dagen nog nagenoeg dezelfde concentratie als 
initieel toegediend. Deze condities lieten bijgevolg geen verwijdering van diatrizoaat toe. Zowel H2 als 

NH4
+ 

NH4
+ 
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de combinatie H2/O2 leken wel goed te werken. De reeds verlaagde concentratie bij H2 30 min na het 
begin van het experiment geeft opnieuw de snelle reactiecapaciteit van bio-Pd onder waterstofgas 
weer. Na 7 dagen kon onder deze testconditie geen diatrizoaat meer gedetecteerd worden. Onder 
H2/O2 was er tien dagen na het begin van het experiment nog 11 % diatrizoaat aanwezig.  

 

Figuur 17: Concentratie diatrizoaat na afbraak door bio-Pd bij verschillende testcondities, bij het begin van het 
experiment (t = 0), na 30 min, na 7 dagen en na 10 dagen. Op de x-as zijn de verschillende behandelingen voorgesteld, de 
y-as toont de concentratie aan diatrizoaat in mg L

-1
. De foutbalken stellen de standaardafwijking voor van de 

experimenten in triplicaat (n = 3). Met een symbool (*) wordt aangegeven waar geen diatrizoaat gedetecteerd werd. 

Ook de concentratie aan DAPA werd gedurende dit experiment opgevolgd (Figuur 18). Onder de 
aanwezigheid van zuurstof- of stikstofgas werd geen DAPA gedetecteerd. Bij het begin van het 
experiment was onder geen enkele conditie DAPA waarneembaar. Na een week werd bij zowel H2 als 
H2/O2 DAPA teruggevonden, hoewel in dit laatste geval de concentratie beduidend lager was. Ook 
valt op te merken dat de concentratie na tien dagen steeds iets lager was dan de concentratie na 7 
dagen. Dit zou kunnen wijzen op verdere metabole afbraak van DAPA. 

 

Figuur 18: Concentratie dia-H3 na afbraak door bio-Pd bij verschillende testcondities, bij het begin van het experiment    
(t = 0), na 30 min, na 7 dagen en na 10 dagen. Op de x-as zijn de verschillende behandelingen voorgesteld, de y-as toont 
de concentratie aan dia-H3 in mg L

-1
. De foutbalken stellen de standaardafwijking voor van de experimenten in triplicaat 

(n = 3). Met een symbool (*) wordt aangegeven waar geen dia-H3 gedetecteerd werd. 
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Aan de hand van Tabel 8 kan de efficiëntie van de reactie onder de verschillende testcondities 
geëvalueerd worden. De vorming van DAPA bij afbraak van diatrizoaat kende een maximale 
efficiëntie van 29 %, bereikt onder de aanwezigheid van waterstofgas. De combinatie van waterstof 
en zuurstof leidde maar tot een efficiëntie van 3 %. Bij de aerobe en anaerobe controle werd geen 
DAPA gevormd. Zoals eerder vermeld was na tien dagen de concentratie aan DAPA en dus ook de 
hier berekende efficiëntie onder H2 en H2/O2-condities lager in vergelijking met de toestand na 7 
dagen. Dezelfde stalen bij H2 en H2/O2 en ook tussentijdstippen werden bijgevolg opnieuw 
geanalyseerd. Ditmaal werden niet alleen Dia en DAPA bestudeerd in de verschillende stalen, maar 
werd het spectrum ook gescreend voor andere componenten.   

Tabel 8: Weergave van de hoeveelheid diatrizoaat verwijderd en de hoeveelheid DAPA geproduceerd 30 min, 7 dagen en 
10 dagen na het begin van het experiment. De verwijdering en productie zijn uitgedrukt in percentage ten opzichte van 
de initieel toegediende (molaire) concentratie, de standaardafwijkingen (t = 3) zijn binnen de haken weergegeven. 

Testcondities t = 30 min t = 7 dagen t = 10 dagen 
 Dia DAPA Dia DAPA Dia DAPA 

O2 7.14 (± 4.5) 0 6.5 (± 7.0) 0 9.0 (± 6.8) 0 
N2 3.74 (± 5.5) 0 8.0 (± 5.7) 0 9.6 (± 5.1) 0 
H2 36.04 (± 10.6) 0 100 (± 0) 28.9 (± 7.8) 100 (± 0) 27.6 (± 7.1) 

H2/O2 5.26 (± 7.3) 0 88.6 (± 6.5) 3.4 (± 0.8) 88.2 (± 6.8) 2.7 (± 0.8) 

 

Naast diatrizoaat en DAPA werden telkens nog twee andere spectrumpieken teruggevonden. Door 
het vergelijken van het verloop van de concentraties van de twee testcondities en van de 
retentietijden (na 4.54 min en 5.64 min) kon aan de twee onbekende pieken een component worden 
toegekend: het mono- en digedehalogeneerde afbraakproduct van diatrizoaat. Door het ontbreken 
van standaarden van deze twee afbraakproducten kunnen enkel conclusies getrokken worden door 
het bestuderen van de bekomen oppervlakten. 

Bij de aanwezigheid van waterstofgas bedroeg de verwijdering van diatrizoaat 30 min na het begin 
van het experiment reeds 36 % en was deze volledig na 1 dag. Uit de bijkomende analyse bleek dat 
na 30 min het monogedehalogeneerde product van diatrizoaat (dia-I2H) reeds gevormd werd (Figuur 
19). De oppervlakte geassocieerd met deze component nam in de loop van het experiment verder af. 
Na 7 dagen was alle dia-I2H weggereageerd. Ook de tweemaal gedehalogeneerde (dia-IH2) en volledig 
gedehalogeneerde (DAPA) afbraakproducten van diatrizoaat werden reeds na 30 min bij beperkte 
oppervlaktes gedetecteerd. Deze componenten kenden, in tegenstelling tot dia-I2H, een verhoogde 
oppervlakte en bijgevolg toegenomen concentratie doorheen het experiment. Zeven dagen na het 
begin van het experiment veranderden de oppervlaktes van de verschillende componenten slechts 
weinig meer.   



Resultaten 
 

43 
 

 

Figuur 19: Gedetecteerde oppervlaktes voor diatrizoaat, dia-I2H, dia-IH2 en dia-H3 (DAPA) na afbraak van diatrizoaat door 
bio-Pd bij de aanwezigheid van H2-gas op verschillende tijdstippen. De x-as geeft de tijd in dagen weer, de y-as toont de 
oppervlakte bekomen door analyse met het HPLC-toestel.   

Wanneer waterstof in combinatie met zuurstof werd toegediend lag het verloop van de verschillende 
componenten iets anders (Figuur 20). Ditmaal bevond zich in het beginstaal voornamelijk diatrizoaat 
en een zeer kleine hoeveelheid dia-I2H. De oppervlaktes aan dia-I2H, dia-IH2 en DAPA namen toe in de 
loop van het experiment om al na 2 dagen af te vlakken. De bekomen oppervlaktes aan dia-I2H waren 
groter en aan Dia-IH2 en DAPA kleiner in vergelijking met de flesjes met enkel H2. 

 

Figuur 20: Gedetecteerde oppervlaktes voor diatrizoaat, dia-I2H, dia-IH2 en dia-H3 (DAPA) na afbraak van diatrizoaat door 
bio-Pd bij de aanwezigheid van H2 en O2-gas op verschillende tijdstippen. De x-as geeft de tijd in dagen weer, de y-as 
toont de oppervlakte bekomen door analyse met het HPLC-toestel. 

1.3.3 Conclusie 

De afbraak van diatrizoaat in aanwezigheid van bio-Pd en ABIL verliep goed wanneer H2 of H2 in 
combinatie met O2 gebruikt werd. Enkel waterstofgas gaf de beste resultaten. Het gebruik van N2 of 
O2 leidde tot een minimale verwijdering van diatrizoaat waarbij geen verdere omzetting tot DAPA 
plaatsvond.  
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2 Reactoren 

2.1 1-stapsverwijdering 

2.1.1 Doel 

Uit de batch testen is gebleken dat de verwijdering van diatrizoaat mogelijk is bij een gecombineerd 
gebruik van bio-Pd en ABIL. Om de afbraak bij continue dosering in kaart te kunnen brengen werden 
vervolgens twee membraan bioreactoren opgestart. Een MBR waaraan uitsluitend ABIL als 
startinoculum gedoseerd werd, diende als referentiereactor. Bio-Pd en ABIL werden in een tweede 
reactor gecombineerd. Door het gebruik van een referentiereactor zou het effect van bio-Pd op de 
verwijdering van de micropolluenten geëvalueerd kunnen worden.  

Het doel van deze set-up bestond eruit de capaciteit van beide reactoren voor het continu zuiveren 
van ziekenhuisafvalwater te testen. De reactoren maakten gebruik van het ruwe afvalwater van het 
ziekenhuis. Gedurende het hele experiment werd verschillende malen nieuw afvalwater gehaald om 
als influent te gebruiken. Deze verschillende staalnames leidden tot variërende influent 
concentraties van de verschillende componenten. 

2.1.2 Werking  

2.1.2.1 Referentiereactor 
De eerste membraanreactor kreeg enkel ABIL toegediend. De hydraulische verblijftijd werd ingesteld 
op 2 dagen. Na 64 dagen werd deze HRT verhoogd tot 4 dagen. Om zeker te kunnen zijn van de 
goede werking van het nitrificerend slib werd het ammonium-, nitriet- en nitraatgehalte in de reactor 
opgevolgd. Figuur 21 en Figuur 22 geven de ammonium- en nitraatconcentraties weer, Figuur 107 in 
bijlage toont de nitrietgehaltes.  

 

Figuur 21: Ammonium-N concentratie in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip 
van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de ammonium-N concentratie weer in mg L

-1
. Gedurende de eerste fase 

van het experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 
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Figuur 22: Nitraat-N concentratie in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip voor (t 
in dagen), de y-as geeft de nitraat-N concentratie weer in mg L

-1
. Gedurende de eerste fase van het experiment bedroeg 

de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 

Bij de opstart van de reactor (tot t = 10 dagen) bleek het ABIL zeer goed te werken. De periode die 
hierop volgde kende een minder optimale nitrificatie met schommelende ammonium- en 
nitraatgehaltes tot gevolg. Vanaf dag 35 vertoonde de aanwezige cultuur opnieuw een goede 
nitrificerende werking (Figuur 22). De efficiëntie van de nitrificatie, uitgedrukt in functie van het 
aantal verblijftijden van het afvalwater in de reactor (HRT = 2 dagen), is weergegeven in Figuur 23. De 
verminderde nitrificerende werking van de aanwezige cultuur tussen 10 en 15 HRT’s is duidelijk 
zichtbaar.  

 

Figuur 23: De efficiëntie van de nitrificatie in de referentiereactor. De x-as stelt de tijd in reactorverblijftijden voor (t in 
HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de N-verwijdering (uitgedrukt als percentage) weer. Gedurende de eerste fase van 
het experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 

Naast de nitrificerende werking werd eveneens de potentiële verwijdering van de vier 
modelcomponenten door de aanwezige microbiële cultuur bestudeerd. Figuur 24 geeft de 
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concentratie aan diatrizoaat zowel in het influent als het effluent weer, Figuur 25 de 
verwijderingsefficiëntie van deze component. 

 

Figuur 24: Diatrizoaat (µg L
-1

) in het influent en het effluent van de referentiereactor in functie van de tijd. De x-as stelt 
het tijdstip voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende de eerste fase van het 

experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. De sterke daling in influent 
concentratie is te wijten aan de variërende gehaltes aan micropolluenten bij verschillende staalnames van het 
afvalwater. 

 

Figuur 25: De verwijderingsefficiëntie voor diatrizoaat in de referentiereactor. De x-as stelt de tijd in reactorverblijftijden 
voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de diatrizoaat verwijdering (in %) weer. Gedurende de eerste fase van 
het experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 

De sterk wisselende gehaltes aan diatrizoaat in het influent zijn te wijten aan variërende 
concentraties bij verschillende staalnames van het afvalwater. De verwijdering van de component 
kende eerst een adaptatieperiode, gekenmerkt door schommelende effluentgehaltes. Vanaf dag 37 
(18.5 HRT’s) nam de verwijdering van het contrastmedium steeds toe. De verdubbeling van de 
hydraulische verblijftijd had geen sterke toename in verwijdering tot gevolg.  
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De tweede modelcomponent, sulfamethoxazole, werd bij veel lagere concentraties in het influent 
aangetroffen in vergelijking met diatrizoaat (Figuur 26). Gedurende vrijwel het volledige experiment 
was verwijdering waarneembaar. De capaciteit om de component uit het afvalwater te elimineren 
nam toe naarmate de reactor reeds langer operatief was (Figuur 27). Na het verhogen van de 
hydraulische verblijftijd was een lichte daling in efficiëntie zichtbaar. Door de lage gehaltes en de 
vaak zeer geringe verwijderde hoeveelheden is echter voorzichtigheid geboden bij het beoordelen 
van de capaciteit van de cultuur voor het verwijderen van dit antibioticum. 

 

Figuur 26: Sulfamethoxazole (µg L
-1

) in het influent en het effluent van de referentiereactor in functie van de tijd. De x-as 
stelt het tijdstip voor (t in dagen), de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende de eerste 

fase van het experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. De sterke daling in 
influent concentratie is te wijten aan de variërende gehaltes aan micropolluenten bij verschillende staalnames van het 
afvalwater. 

 

Figuur 27: De verwijderingsefficiëntie voor sulfamethoxazole in de referentiereactor. De x-as stelt de tijd in 
reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van sulfamethoxazole (in %) weer. 
Gedurende de eerste fase van het experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 
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Figuur 28 en Figuur 29 tonen aan dat de op ABIL gebaseerde membraanreactor slechts sporadisch 
verwijdering van carbamazepine toeliet. Ook de verdubbeling van de hydraulische verblijftijd had 
weinig verbetering tot gevolg. Het potentieel van deze cultuur voor de verwijdering van dit anti-
epilepticum was dan ook zeer beperkt. 

 

Figuur 28: Carbamazepine (µg L
-1

) in het influent en het effluent van de referentiereactor in functie van de tijd. De x-as 
stelt het tijdstip voor (t in dagen), de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende de eerste fase 

van het experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. De sterke daling in 
influent concentratie is te wijten aan de variërende gehaltes aan micropolluenten bij verschillende staalnames van het 
afvalwater. 

 

Figuur 29: De verwijderingsefficiëntie voor carbamazepine in de referentiereactor. De x-as stelt de tijd in 
reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van carbamazepine (in %) weer. 
Gedurende de eerste fase van het experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 
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De concentraties en verwijderingsefficiënties voor diclofenac werden gekenmerkt door een 
schommelend verloop (Figuur 30 en Figuur 31). Met doorgaans efficiënties variërend van 20 tot 40 % 
kan het verwijderingspotentieel als middelmatig beoordeeld worden. Net als sulfamethoxazole zijn 
carbamazepine en diclofenac in zeer lage concentraties in het afvalwater aanwezig. De beperkte en 
sterk variërende verwijdering kan dan ook enkel als een indicatie gezien worden. 

 

Figuur 30: Diclofenac (µg L
-1

) in het influent en het effluent van de referentiereactor in functie van de tijd. De x-as stelt 
het tijdstip voor (t in dagen), de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende de eerste fase van het 

experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 

 

Figuur 31: De verwijderingsefficiëntie voor diclofenac in de referentiereactor. De x-as stelt de tijd in reactorverblijftijden 
voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van diclofenac (in %) weer. Gedurende de eerste fase van 
het experiment bedroeg de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 
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2.1.2.2 De bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR 
In een tweede MBR werd bio-Pd met ABIL gecombineerd om zo de 1-stapsverwijdering op 
reactorschaal te kunnen evalueren. De combinatie in 1 reactor vereiste echter wel de toevoer van 
zowel waterstof- als zuurstofgas. De MBR werd dan ook continu belucht om een optimale nitrificatie 
te bekomen. Opladen van het bio-Pd gebeurde door dagelijks 25 L H2-gas door de reactor te 
borrelen. De hydraulische verblijftijd bedroeg gedurende het volledige experiment 2 dagen. 

Figuur 32 en Figuur 33 geven de nitrificerende werking van het ABIL weer (Figuur 108 in bijlage toont 
het nitrietgehalte). Het aanwezige ammonium werd in deze reactor steeds volledig verwijderd maar 
het nitraatgehalte kende een schommelend verloop. De nitraatconcentraties in de reactor en het 
effluent waren gedurende twee periodes (t = 2 – 9 dagen en t = 16 – 27 dagen) sterk verschillend.  

 

Figuur 32: Ammonium-N concentratie in het influent en het effluent van de bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR. De x-
as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de ammonium-N concentratie weer in mg L

-1
. De HRT 

bedroeg gedurende het hele experiment 2 dagen. 

 

Figuur 33: Nitraat-N concentratie in het influent, de reactorinhoud en het effluent van de bio-Pd met ABIL 
gecombineerde MBR. De x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de nitraat-N concentratie 
weer in mg L

-1
. De HRT bedroeg gedurende het hele experiment 2 dagen. 
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De tot nul gedaalde nitraatconcentraties in het effluent kunnen duiden op denitrificatie. Het 
ammonium werd echter steeds volledig verwijderd, de nitraatgehalten in de reactor waren steeds 
hoog en er werden over het het algemeen geen significante hoeveelheden nitriet gevormd. Dit alles 
wijst op een goede nitrificerende werking van het ABIL. 

Gedurende de eerste 25 dagen van het experiment werd diatrizoaat in de op bio-Pd en ABIL 
gebaseerde reactor relatief goed verwijderd (Figuur 34). De MBR vertoonde wel een duidelijk 
afnemende verwijderingscapaciteit voor het contrastmedium naarmate het experiment vorderde 
(Figuur 35).  

 

Figuur 34: Diatrizoaat (µg L
-1

) in het influent en het effluent van de bio-Pd/ABIL-gecombineerde MBR in functie van de 
tijd. De x-as stelt het tijdstip voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. De HRT bedroeg 

gedurende het hele experiment 2 dagen.  

 

Figuur 35: De verwijderingsefficiëntie voor diatrizoaat in de bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR. De x-as stelt de tijd in 
reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van diatrizoaat (in %) weer. De HRT 
bedroeg gedurende het hele experiment 2 dagen.  
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Deze afnemende trend is het meest uitgesproken aanwezig bij de verwijdering van sulfamethoxazole 
(Figuur 36 en Figuur 37). Dit antibioticum werd gedurende de eerste 20 dagen goed tot uitstekend 
verwijderd, waarna de efficiëntie tijdens het verdere verloop steeds afnam.  

 

Figuur 36: Sulfamethoxazole (µg L
-1

) in het influent en het effluent van de bio-Pd/ABIL-gecombineerde MBR in functie 
van de tijd. De x-as stelt het tijdstip voor (t in dagen), de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer in µg L

-1
. De 

HRT bedroeg gedurende het hele experiment 2 dagen.  

 

Figuur 37: De verwijderingsefficiëntie voor sulfamethoxazole in de bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR. De x-as stelt de 
tijd in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van sulfamethoxazole (in %) 
weer. De HRT bedroeg gedurende het hele experiment 2 dagen. 
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Figuur 38 toont de kleine verwijderde hoeveelheden van carbamazepine gedurende de eerste 15 
dagen van het experiment. De verwijderingsefficiëntie, in Figuur 39 weergegeven, nam gedurende 
het experiment duidelijk af. Tussen 10 en 14 verblijftijden (HRT’s) was er nog sprake van een 
verhoogde verwijdering, waarna de efficiëntie tot nul terugviel.  

 

Figuur 38: Carbamazepine (µg L
-1

) in het influent en het effluent van de bio-Pd/ABIL-gecombineerde MBR in functie van 
de tijd. De x-as stelt het tijdstip voor (t in dagen), de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. De HRT 

bedroeg gedurende het hele experiment 2 dagen.  

 

Figuur 39: De verwijderingsefficiëntie voor carbamazepine in de bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR. De x-as stelt de 
tijd in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van carbamazepine (in %) 
weer. De HRT bedroeg gedurende het hele experiment 2 dagen. 
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De MBR was nagenoeg nooit in staat de vierde modelcomponent, diclofenac, te verwijderen (Figuur 
40). De verwijderingscurve in Figuur 41 valt, op twee pieken na, volledig met de nullijn samen. Wel 
dient er opgemerkt te worden dat het effluent gedurende de eerste 15 dagen een verhoogde 
concentratie aan diclofenac vertoonde ten opzichte van het influent. Ook bij deze membraanreactor 
dient de zeer lage concentraties van zowel sulfamethoxazole, carbamazepine als diclofenac 
benadrukt te worden. De aangegeven trends dienen dan ook als indicatie geïnterpreteerd te worden.  

 

Figuur 40: Diclofenac (µg L
-1

) in het influent en het effluent van de bio-Pd/ABIL-gecombineerde MBR in functie van de 
tijd. De x-as stelt het tijdstip voor (t in dagen), de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. De HRT bedroeg 

gedurende het hele experiment 2 dagen.  

 

Figuur 41: De verwijderingsefficiëntie voor diclofenac in de bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR. De x-as stelt de tijd in 
reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van diclofenac (in %) weer. De HRT 
bedroeg gedurende het hele experiment 2 dagen. 

2.1.3 Conclusie 

Geen van beide membraan bioreactoren leidde tot een significante verwijdering van een van de 
modelcomponenten op langere termijn. Beide MBR’s waren in staat ongeveer 200 µg L-1 diatrizoaat 
te verwijderen. Ook de concentraties aan sulfamethoxazole namen af door behandeling met de 
reactoren, weliswaar in zeer beperkte hoeveelheden. Aangezien carbamazepine slechts sporadisch 
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verwijdering vertoonde in de eerste maar iets frequenter en meer uitgesproken in de tweede MBR, is 
hier mogelijks invloed waar te nemen van bio-Pd. Diclofenac kende een omgekeerde invloed; een 
beperkte verwijdering in de referentiereactor en totaal geen in de tweede reactor.   

De reactoren werden wel gekenmerkt door een verschillende trend. De stabiliteit van de cultuur en 
de geassocieerde verwijdering van de polluenten nam in de op ABIL gebaseerde MBR toe met de tijd. 
De andere reactor kende daarentegen een betere verwijdering in het begin, waarna de efficiëntie en 
stabiliteit afnam met de tijd. Dit zou kunnen wijzen op verschillende reactiemechanismen. Door de 
vaak zeer lage concentraties waarin de modelcomponenten aanwezig waren vormen de 
waargenomen trends vaak slechts een indicatie. 

2.2 Sequentiële reductieve-oxidatieve verwijdering 

2.2.1 Doel 

Bij het evalueren van de 1-stapsverwijdering kon duidelijk gesteld worden dat de efficiëntie in de bio-
Pd met ABIL gecombineerde MBR afnam met de tijd en er bijgevolg geen optimale verwijdering 
bekomen werd. Mogelijke reden voor deze limitatie kan de continue dosering van zuurstof geweest 
zijn, welke de activiteit van bio-Pd en het waterstofgas mogelijks beperkt heeft. Gezien de 
combinatie van beide technologieën en bijgevolg beide gassen in een 1-stapsverwijdering tot 
beperkingen leidde in de verwijdering van de modelcomponenten werd overgegaan tot een 
sequentiële aanpak. Twee membraan bioreactoren, de eerste bio-Pd en de andere ABIL bevattend, 
werden opgestart, waardoor het afvalwater sequentieel behandeld werd.  

Het doel van dit experiment was het evalueren van de capaciteit van het systeem om de 
modelcomponenten op een sequentiële reductieve-oxidatieve manier te verwijderen. In de eerste 
MBR zou het bio-Pd de componenten kunnen dehalogeneren (reductieve stap), waarna de 
gedehalogeneerde tussenproducten in de tweede MBR door het ABIL verder zouden kunnen 
afgebroken worden (oxidatieve stap).  

2.2.2 Werking  

2.2.2.1 Bio-Pd en ABIL membraan bioreactoren in serie 
De membraan bioreactoren werden beide opgestart bij een hydraulische verblijftijd van 2 dagen. Na 
20 dagen werd de HRT van de bio-Pd reactor gehalveerd tot 1 dag, de HRT van de ABIL reactor bleef 
ongewijzigd. Vanaf dag 43 werden beide HRT’s verdubbeld.  

Naast veranderende HRT’s hadden nog enkele andere parameters invloed op de werking van de 
MBR’s. Tabel 9 geeft een overzicht van de werking van beide MBR’s en de wijzigende parameters.   

Tabel 9: Overzicht werking sequentiële reductieve-oxidatieve MBR’s. 

Periode Tijdstip in 
experiment 

(dagen) 

Bio-Pd MBR 
HRT  

(dagen) 

ABIL MBR 
HRT  

(dagen) 

Extra info 

Periode 1 0 – 20 2 2  
Periode 2 20 – 43  1 2 Opstart AK kolommen 
Periode 3 43 – 61 2 4 Bijspiken componenten 
Periode 4 61 – 68   Buiten werking 
Periode 5 68 – 93 2 4 Nieuwe katalysator  
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Wanneer de nitrificerende werking van de ABIL reactor geëvalueerd wordt gedurende de eerste drie 
periodes (tot het stilleggen van de reactoren) kunnen drie verschillende fasen onderscheiden 
worden: 

(A) De opstartfase. Deze termijn werd gekenmerkt door variërende ammonium- en 
nitraatconcentraties. De ammoniumgehaltes in het inkomende afvalwater waren vrij laag. 
Door het gebruik van nieuw bio-Pd (M9-medium bevat NH4Cl) kreeg de ABIL reactor echter 
hogere NH4

+-N concentraties gedoseerd (Figuur 42). Na 22 dagen was het effluentgehalte 
van de bio-Pd reactor afgevlakt tot de concentratie in het inkomende afvalwater. Het 
aanwezige ammonium werd steeds volledig verwijderd. De ABIL cultuur vormde ook steeds 
voldoende nitraat (Figuur 43). Figuur 44 geeft de efficiëntie van de nitrificerende werking 
weer. De ABIL reactor werd gekenmerkt door een optimale nitrificatie. De effluentgehaltes 
van de reactor namen echter gedurende enkele tijdspannes wel af tot zeer lage waardes, in 
vergelijking met de reactorinhoud. Mogelijks trad hier denitrificatie op. 

(B) De bacteriële cultuur had zich na 23 dagen gestabiliseerd en aangepast aan de 
reactorcondities (Figuur 42). Het influentgehalte aan ammonium in het inkomende 
afvalwater lag vanaf dag 23 ook hoger (nieuwe batch afvalwater). Alle ammonium werd 
verwijderd en de gevormde nitraatgehaltes waren ook steeds voldoende hoog. Het ABIL 
werd hier gekarakteriseerd door een optimale nitrificerende werking.  

(C) Door de zeer lage gehaltes aan bestudeerde modelcomponenten in het inkomende 
afvalwater werden vanaf dag 49 de vier farmaceutica aan het influent gespiket. Deze 
componenten werden onder de vorm van een methanoloplossing aan het systeem 
toegediend. De methanoloplossing bracht echter 1 g COD L-1 extra in de MBR’s. Gezien de 
COD-inhoud van het afvalwater normaal slechts 35 mg L-1 bedroeg, gaf deze extra hoge COD-
dosering aanleiding tot verstoring van de werkcondities. Het aanwezige ammonium werd 
vanaf dit moment nog steeds verwijderd maar de geproduceerde hoeveelheden nitraat, 
zowel in de reactor als het effluent van de ABIL MBR, namen duidelijk af (Figuur 43).    

 

Figuur 42: Ammonium-N concentratie in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat 
eveneens als influent van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt 
het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de ammonium-N concentratie weer in mg L

-1
. De ABIL reactor 

werd opgestart bij een HRT van 2 dagen. Op dag 43 werd deze verhoogd tot 4 dagen. 
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Figuur 43: Nitraat-N concentratie in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens 
als influent van de ABIL reactor beschouwd wordt, de reactorinhoud van de ABIL reactor en het effluent van de ABIL 
bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de nitraat-N concentratie weer 
in mg L

-1
. De ABIL reactor werd opgestart bij een HRT van 2 dagen. Op dag 43 werd deze verhoogd tot 4 dagen. 

 

Figuur 44: De efficiëntie van de nitrificatie in beide reactoren van de sequentiële set-up. De x-as stelt de tijd in 
reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de N-verwijdering (uitgedrukt als percentage) weer. 
Gedurende de eerste fase van het experiment bedroeg de HRT van de ABIL reactor 2 dagen. Vanaf dag 43 werd deze HRT 
verhoogd tot 4 dagen. 

Tussen dag 58 en dag 69 van het experiment werd de werking van de reactoren tijdelijk stopgezet. 
Na het heropstarten van de MBR’s werd het aanwezige ammonium steeds volledig verwijderd en 
werd een constant gehalte aan nitraat in de ABIL reactor en het effluent aangehouden. De 
nitrificerende cultuur kende bijgevolg een optimale werking. Deze resultaten worden hier dan ook 
niet weergegeven.  
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Wanneer de verwijdering van de modelcomponenten bestudeerd wordt, kunnen twee fasen 
onderscheiden worden gedurende de eerste 49 dagen van het experiment: 

(A) Bij het begin van het experiment werd de hydraulische verblijftijd van beide MBR’s ingesteld 
op 2 dagen. 

(B) De HRT van de bio-Pd reactor werd vanaf dag 20 verlaagd tot 1 dag, deze van de ABIL reactor 
bleef gelijk aan 2 dagen. 

Figuur 45 geeft de concentraties voor diatrizoaat weer doorheen dit sequentiële systeem. Tijdens de 
eerste fase, fase A, was verwijdering zichtbaar, hoofdzakelijk in de bio-Pd reactor. Het verlagen van 
de HRT van deze MBR had duidelijk een negatief effect op de verwijderingscapaciteit van het 
systeem aangezien vanaf dag 20 de verschillende curves nagenoeg samenvielen. De 
verwijderingsefficiëntie voor dit contrastmedium wordt verder in deze bespreking weergegeven, 
namelijk in Figuur 50, om in een latere fase de performantie van het systeem in zijn totaliteit te 
kunnen evalueren. Gedurende de eerste 49 dagen daalde de efficiëntie naarmate het experiment 
vorderde. Tijdens de periode waarbij de HRT van de bio-Pd reactor gelijk was aan 1 dag kende de 
component slechts sporadisch verwijdering.  

 

Figuur 45: Diatrizoaat in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens als influent 
van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. Tot dag 20 bedroeg de HRT van de 

bio-Pd reactor 2 dagen, waarna het gehalveerd werd tot 1 dag. 

Bij de tweede modelcomponent, sulfamethoxazole, lagen de concentratieprofielen ook zeer zicht bij 
elkaar, zoals waar te nemen is in Figuur 46. Een trend valt uit deze figuur moeilijk af te leiden. De 
verwijderingsefficiëntie, weergegeven in Figuur 52, toont een beperkte verwijdering van het 
antibioticum, die bovendien niet continu optrad. De halvering van de verblijftijd in de bio-Pd reactor 
had weinig invloed.  



Resultaten 
 

59 
 

 

Figuur 46: Sulfamethoxazole in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens als 
influent van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer in µg L

-1
. Tot dag 20 bedroeg de HRT 

van de bio-Pd reactor 2 dagen, waarna het gehalveerd werd tot 1 dag. 

De invloed van de halvering van de HRT van de bio-Pd reactor was bij carbamazepine, net als bij 
diatrizoaat, duidelijk zichtbaar (Figuur 47). Gedurende de eerste 20 dagen van het experiment werd 
het anti-epilepticum voor 25 tot 45 % door de bio-Pd reactor verwijderd, waarna de efficiëntie tot nul 
terugliep. Figuur 54 geeft duidelijk weer dat na een korte aanpassingsperiode na de halvering van de 
HRT het verwijderingspercentage opnieuw toenam, tot 33 %. Er dient wel benadrukt te worden dat 
carbamazepine slechts in zeer lage concentraties in het afvalwater aanwezig was en dat bijgevolg de 
verwijderde hoeveelheden zeer beperkt waren.    

 

Figuur 47: Carbamazepine in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens als 
influent van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. Tot dag 20 bedroeg de HRT van 

de bio-Pd reactor 2 dagen, waarna het gehalveerd werd tot 1 dag. 
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De effluentgehalten aan diclofenac van beide reactoren kenden een schommelend verloop (Figuur 
48). De efficiënties, voorgesteld in Figuur 56, tonen aan dat gedurende de eerste 30 dagen van het 
experiment de ontstekingsremmer verwijderd werd. Zowel het bio-Pd als de ABIL reactor hadden 
een actieve rol in deze verwijdering. De halvering van de HRT van de bio-Pd reactor leek, in 
tegenstelling tot bovenstaande vaststellingen, eerder een licht positieve invloed te hebben op de 
verwijderingscapaciteit. Vanaf dag 30 (15 HRT’s) begonnen de efficiënties echter plots af te nemen, 
waarna deze zelfs herleid werden tot nul. Een toegenomen effluentconcentratie kon gedurende deze 
fase waargenomen worden.  

 

Figuur 48: Diclofenac in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens als influent 
van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. Tot dag 20 bedroeg de HRT van de 

bio-Pd reactor 2 dagen, waarna het gehalveerd werd tot 1 dag. 

Aangezien bovenstaande figuren duidelijk weergeven dat de verschillende componenten geen 
optimale verwijdering vertoonden, werden twee mogelijke problemen vastgesteld en bijpassende 
oplossingen werden gezocht: 

(1) De invloed van de HRT. Voornamelijk bij diatrizoaat en carbamazepine is een negatieve 
invloed door de halvering van de bio-Pd HRT waarneembaar. Een hydraulische verblijftijd van 
1 dag zou bij lage polluent concentraties te kort kunnen zijn om een optimale werking van 
het bio-Pd te kunnen bekomen. Vanaf dag 43 werd deze HRT dan ook teruggebracht tot de 
beginconditie, namelijk 2 dagen. Ook de verblijftijd in de ABIL reactor werd verdubbeld, van 
2 naar 4 dagen. 

(2) De zeer lage polluent concentraties. Al bij de 1-stapsverwijdering werd meermaals 
aangegeven dat de waargenomen trends enkel indicatief waren gezien de uitermate lage 
concentratieniveaus van de verschillende polluenten geen sterke conclusies toelieten. Ook 
bij deze sequentiële verwijdering waren de polluenten steeds aan zeer lage concentraties 
aanwezig. Ook diatrizoaat, waarvan het ziekenhuisafvalwater doorgaans enkel honderden µg 
per liter bevatte, werd aangetroffen bij slechts 8 µg L-1. Dergelijk uitermate lage 
concentraties laten het niet toe significante effecten van de toegepaste 
verwijderingstechnologieën vast te stellen. Vanaf dag 49 werd het inkomende afvalwater dan 
ook gespiket met de vier modelcomponenten. Gedurende de eerste week werd 
gebruikgemaakt van laag geconcentreerde methanoldoseringen, waarna door de invloed van 
de hoge COD-input overgeschakeld werd op hoger geconcentreerde oplossingen en later op 
poedervorm.   
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Figuur 49 geeft de concentratieprofielen voor diatrizoaat weer vanaf dag 49, wanneer gestart werd 
met de extra dosering van de componenten. Aangezien de totale verblijftijd in het sequentiële 
systeem door de verdubbeling van de HRT’s nu 6 dagen bedroeg, hadden de toegediende dosissen 
aan modelcomponenten pas na enkele dagen invloed op de ABIL reactor. De gehaltes in het effluent 
van de bio-Pd en van de ABIL reactor namen toe naarmate de tijd vorderde. Na 58 dagen was de 
concentratie aan diatrizoaat in het effluent van de ABIL reactor gestegen tot het gehalte dat gespiket 
werd in het influent van het systeem. Er trad dus nauwelijks verwijdering op. 

Bij sulfamethoxazole kon dezelfde trend waargenomen worden (Figuur 51).  

Ook carbamazepine en diclofenac kenden een analoog verloop (Figuur 53 en Figuur 55). De 
concentraties in het effluent van de bio-Pd en de ABIL reactor namen toe totdat dezelfde niveaus als 
in het inkomende afvalwater bereikt werden. Het effluent van de bio-Pd reactor vertoonde voor 
diclofenac zelfs een aanreikend effect. De concentratie hierin nam toe, tot een niveau boven het 
influentgehalte. 

De bekomen concentratieprofielen geven aan dat het sequentiële systeem nog steeds met een 
probleem kampte. Aangezien de gehaltes aan de verschillende modelcomponenten zelfs in de bio-Pd 
reactor niet afnamen en de reactiviteit van bio-Pd voor diatrizoaat in batch aangetoond was (zie 
Resultaten 1.1), werd vermoed dat de verwijdering gelimiteerd werd door een beperkte bio-Pd 
activiteit. Het bio-Pd, in de membraan bioreactor aanwezig, werd onderworpen aan een 
activiteitstest. Deze test toonde de slechte werking van het bio-Pd aan. Aan de basis van deze 
beperkte activiteit konden verschillende factoren liggen, zoals het sulfaatgehalte in het influent of de 
heersende pH in de MBR. Er werd dan ook verkozen om een nieuwe katalysator toe te voegen, 
namelijk goud, om zo bimetallische nanopartikels te produceren waarvan de hogere activiteit, onder 
de beïnvloedende factoren, reeds aangetoond werd. In afwachting van het nieuwe bio-Pd/Au 
werden de reactoren stilgelegd. 

Na tien dagen werd het sequentiële systeem opnieuw opgestart. Wanneer de gehaltes van de 
modelcomponenten op de laatste draaidag voor het stoppen van de MBR’s (t = 58) vergeleken 
worden met deze vlak na het heropstarten (t = 69), kunnen verlaagde concentraties opgemerkt 
worden. Gedurende deze rustperiode werd enkel het bio-Pd vervangen, niet de inhoud van de ABIL 
reactor. De verlaagde concentraties bij het heropstarten voor diatrizoaat, sulfamethoxazole en 
carbamazepine in het effluent van de ABIL reactor kunnen dus wijzen op verwijdering van de 
componenten bij langere verblijftijd door de aanwezige cultuur. 
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De concentratieprofielen en verwijderingsefficiënties voor diatrizoaat na het heropstarten van de 
reactor worden weergegeven in Figuur 49 en Figuur 50. Het nieuwe bio-Pd/Au bracht slechts een 
beperkte verwijdering van diatrizoaat met zich mee. Maar terwijl de op ABIL gebaseerde MBR voor 
het stilleggen van de reactor nog gekenmerkt werd door een toenemende concentratie aan 
diatrizoaat, bleek deze rustfase met verlengde HRT de start te zijn van een uitstekende verwijdering 
van het contrastmedium. De efficiënties namen steeds toe tot een constant niveau van 95 % bereikt 
werd.   

 

Figuur 49: Diatrizoaat in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens als influent 
van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. De HRT van de bio-Pd reactor 

bedroeg gedurende de beschouwde termijn steeds 2 dagen. De pijl duidt het heropstarten van de MBR’s aan waarbij 
gebruik werd gemaakt van nieuw bio-Pd/Au. 

 

Figuur 50: De verwijderingsefficiëntie voor diatrizoaat in beide reactoren van de sequentiële set-up. De x-as stelt de tijd 
in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van diatrizoaat (in %) weer. De 
HRT’s van de bio-Pd reactor zijn bovenaan de figuur weergegeven. De HRT van de ABIL reactor bedroeg tot dag 43 (21.5 
HRT’s) 2 dagen, waarna het verdubbeld werd tot 4 dagen voor het verdere verloop van het experiment. 
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Het gehalte aan sulfamethoxazole daalde eveneens terwijl de reactoren buiten werking gesteld 
waren, maar deze verwijdering zette zich hierna slechts beperkt verder (Figuur 51). Gedurende een 
tiental dagen vertoonde het antibioticum een verhoogde eliminatie (tot 35 %) in de ABIL reactor, 
waarna deze efficiëntie echter tot nul terugliep (Figuur 52).     

 

Figuur 51: Sulfamethoxazole in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens als 
influent van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen),  de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer in µg L

-1
. De HRT van de bio-Pd reactor 

bedroeg gedurende de beschouwde termijn steeds 2 dagen. De pijl duidt het heropstarten van de MBR’s aan waarbij 
gebruik werd gemaakt van nieuw bio-Pd/Au. 

 

 

Figuur 52: De verwijderingsefficiëntie voor sulfamethoxazole in beide reactoren van de sequentiële set-up. De x-as stelt 
de tijd in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van sulfamethoxazole (in 
%) weer. De HRT’s van de bio-Pd reactor zijn bovenaan de figuur weergegeven. De HRT van de ABIL reactor bedroeg tot 
dag 43 (21.5 HRT’s) 2 dagen, waarna het verdubbeld werd tot 4 dagen voor het verdere verloop van het experiment. 
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Het nieuwe bio-Pd/Au vertoonde een betere activiteit ten opzichte van carbamazepine (Figuur 53). 
De verwijderingsefficiëntie, weergegeven in Figuur 54, schommelde van nul tot 20 en zelfs eenmalig 
tot 60 %. De nitrificerende cultuur bleek in deze periode helemaal niet betrokken te zijn bij de 
eliminatie van het anti-epilepticum. 

 

Figuur 53: Carbamazepine in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens als 
influent van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen),  de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. De HRT van de bio-Pd reactor 

bedroeg gedurende de beschouwde termijn steeds 2 dagen. De pijl duidt het heropstarten van de MBR’s aan waarbij 
gebruik werd gemaakt van nieuw bio-Pd/Au. 

 

Figuur 54: De verwijderingsefficiëntie voor carbamazepine in beide reactoren van de sequentiële set-up. De x-as stelt de 
tijd in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van carbamazepine (in %) 
weer. De HRT’s van de bio-Pd reactor zijn bovenaan de figuur weergegeven. De HRT van de ABIL reactor bedroeg tot dag 
43 (21.5 HRT’s) 2 dagen, waarna het verdubbeld werd tot 4 dagen voor het verdere verloop van het experiment. 

 

 



Resultaten 
 

65 
 

Hoewel geen verwijdering van diclofenac optrad wanneer de reactoren buiten werking gesteld 
waren, is er toch een duidelijke invloed van de ABIL membraan bioreactor merkbaar na het 
heropstarten van de MBR’s (Figuur 55). Deze bacteriële cultuur was namelijk in staat gemiddeld 20 
tot 55 % diclofenac uit het afvalwater te elimineren (Figuur 56). De bimetallische nanopartikels 
vertoonden daarentegen een zeer beperkte activiteit. Opnieuw werd de ontstekingsremmer 
gekenmerkt door een verhoogde effluentconcentratie na behandeling met de bio-Pd MBR.  

 

Figuur 55: Diclofenac in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens als influent 
van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen),  de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. De HRT van de bio-Pd reactor 

bedroeg gedurende de beschouwde termijn steeds 2 dagen. De pijl duidt het heropstarten van de MBR’s aan waarbij 
gebruik werd gemaakt van nieuw bio-Pd/Au. 

 

 

Figuur 56: De verwijderingsefficiëntie voor diclofenac in beide reactoren van de sequentiële set-up. De x-as stelt de tijd in 
reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 2 dagen), de y-as geeft de verwijdering van diclofenac (in %) weer. De HRT’s 
van de bio-Pd reactor zijn bovenaan de figuur weergegeven. De HRT van de ABIL reactor bedroeg tot dag 43 (21.5 HRT’s) 
2 dagen, waarna het verdubbeld werd tot 4 dagen voor het verdere verloop van het experiment. 
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2.2.2.2 Referentiereactor 
Een nieuwe referentiereactor, geïnoculeerd met ABIL, werd opgestart. Deze werd eveneens, zoals de 
sequentiële set-up, gevoed met het effluent van de waterzuivering van AZ Maria Middelares. Bij de 
1-stapsverwijdering werd immers parallel aan de bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR ook een op 
ABIL gebaseerde referentiereactor opgestart (zie Resultaten 2.1), maar deze werd gevoed met het 
ruwe afvalwater van het ziekenhuis. De hoge COD-input van dit afvalwater had uiteraard een invloed 
op de microbiële gemeenschap die zich in de reactor ontwikkelde. Een nieuwe referentiereactor was 
dan ook nodig om een goede vergelijking met het sequentiële systeem, dat gebruik maakte van het 
behandelde ziekenhuisafvalwater met een lagere COD-inhoud, mogelijk te maken.  

Deze membraan bioreactor had voornamelijk tot doel de aanwezige microbiële cultuur te 
bestuderen en te vergelijken met de cultuur die in de ABIL reactor van het sequentiële systeem 
aanwezig was. Enkele belangrijke onderzoeksvragen werden vooropgesteld. Zo diende er nagegaan 
te worden of de cultuur een evolutie in de tijd kende en of deze cultuur door andere species 
gekenmerkt werd in vergelijking met de ABIL cultuur in de sequentiële set-up. Had met andere 
woorden het vooraf behandelen van het afvalwater met bio-Pd al dan niet een invloed op de ABIL 
cultuur. Daarnaast werden de modelcomponenten ook opgevolgd zodat deze MBR ook voor de 
verwijdering van de farmaceutica als referentiereactor beschouwd kon worden. 

De hydraulische verblijftijd werd vanaf het begin van het experiment ingesteld op 4 dagen. Figuur 57 
en Figuur 58 geven de ammonium- en nitraatconcentraties in het influent en het effluent van de 
referentiereactor weer. Het aanwezige ammonium werd volledig verwijderd en in de reactor werden 
goede nitraatgehaltes bekomen. In het effluent was vanaf dag 5 echter nauwelijks nog nitraat 
aanwezig. De verwijderde hoeveelheden nitraat kunnen wijzen op denitrificatie. Figuur 59 geeft de 
efficiënties van de nitrificatie weer, zowel voor de nitraatgehaltes in de reactor aanwezig als voor de 
gehaltes die nog in het effluent terug te vinden waren. 

 

Figuur 57: Ammonium-N concentratie in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip 
van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de ammonium-N concentratie weer in mg L

-1
. De HRT bedroeg gedurende 

het volledige experiment 4 dagen.  
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Figuur 58: Nitraat-N concentratie in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de nitraat-N concentratie weer in mg L

-1
. De HRT bedroeg gedurende het 

volledige experiment 4 dagen. 

 

Figuur 59: De efficiëntie van de nitrificatie in de referentiereactor, voor de reactorinhoud ten opzichte van het 
inkomende afvalwater en voor de effluentgehaltes t.o.v. het influent. De x-as stelt de tijd in reactorverblijftijden voor (t 
in HRT’s, 1 HRT = 4 dagen),  de y-as geeft de N-verwijdering (uitgedrukt als percentage) weer. De HRT bedroeg gedurende 
het volledige experiment 4 dagen. 
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De effluent concentratie aan diatrizoaat in deze referentiereactor nam gedurende de eerste fase van 
het experiment steeds toe, waarna een sterke daling duidelijke verwijdering aantoonde (Figuur 60). 
Figuur 61 geeft de efficiëntie weer waarmee het contrastmedium door de referentiereactor 
geëlimineerd werd. De steeds toenemende efficiëntie in de referentiereactor bereikte een maximum 
van 94 %. 

 

Figuur 60: Diatrizoaat in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip van staalname 
voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. De HRT in de referentiereactor was ingesteld op 

4 dagen voor het volledige experiment.  

 

Figuur 61: De verwijderingsefficiëntie voor diatrizoaat in de referentiereactor en in de ABIL reactor van de sequentiële 
set-up. De x-as stelt de tijd in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 4 dagen), de y-as geeft de verwijdering van 
diatrizoaat (in %) weer. De HRT in de referentiereactor was ingesteld op 4 dagen voor het volledige experiment. 
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De referentiereactor vertoonde 8 dagen na het begin van het experiment een sterk verwijderend 
potentieel voor sulfamethoxazole (Figuur 63). De effluent concentratie nam echter, in tegenstelling 
tot de influent concentratie, in de loop van het experiment langzaam toe (Figuur 62). Het 
verwijderingspotentieel nam dus duidelijk af in de tijd.  

 

Figuur 62: Sulfamethoxazole in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer in µg L

-1
. De HRT in de 

referentiereactor was ingesteld op 4 dagen voor het volledige experiment. 

 

Figuur 63: De verwijderingsefficiëntie voor sulfamethoxazole in de referentiereactor en in de ABIL reactor van de 
sequentiële set-up. De x-as stelt de tijd in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 4 dagen), de y-as geeft de 
verwijdering van sulfamethoxazole (in %) weer. De HRT in de referentiereactor was ingesteld op 4 dagen voor het 
volledige experiment.  
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Schommelende influent gehalten gingen bij carbamazepine gepaard met een toenemende effluent 
concentratie naarmate het experiment vorderde (Figuur 64). De verwijderingsefficiëntie, voorgesteld 
in Figuur 65, is bijgevolg zeer beperkt. 

 

Figuur 64: Carbamazepine in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip van staalname 
voor (t in dagen), de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. De HRT in de referentiereactor was 

ingesteld op 4 dagen voor het volledige experiment. 

 

Figuur 65: De verwijderingsefficiëntie voor carbamazepine in de referentiereactor en in de ABIL reactor van de 
sequentiële set-up. De x-as stelt de tijd in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 4 dagen), de y-as geeft de 
verwijdering van carbamazepine (in %) weer. De HRT in de referentiereactor was ingesteld op 4 dagen voor het volledige 
experiment.  
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De verwijderingsefficiëntie voor diclofenac werd gekenmerkt door een schommelend verloop waarbij 
maxima tot 60 % eliminatie bereikt werden (Figuur 67). Ook hier nam de concentratie in het effluent 
naarmate het experiment vorderde langzaam toe (Figuur 66).   

 

Figuur 66: Diclofenac in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip van staalname voor 
(t in dagen),  de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. De HRT in de referentiereactor was ingesteld op 4 

dagen voor het volledige experiment.  

 

Figuur 67: De verwijderingsefficiëntie voor diclofenac in de referentiereactor en in de ABIL reactor van de sequentiële 
set-up. De x-as stelt de tijd in reactorverblijftijden voor (t in HRT’s, 1 HRT = 4 dagen), de y-as geeft de verwijdering van 
diclofenac (in %) weer. De HRT in de referentiereactor was ingesteld op 4 dagen voor het volledige experiment.  
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2.2.3 Conclusie 

Bij de evaluatie van het sequentiële systeem kunnen enkele fenomenen vastgesteld worden: 

(1) Het belang van de HRT. Met het oog op de verwijdering van laag geconcentreerde polluenten 
is de hydraulische verblijftijd van groot belang. De bio-Pd en voornamelijk de ABIL MBR 
vergen een iets langere verblijftijd om een goede werking te bekomen. De langere verblijftijd 
tijdens de periode dat de reactoren buiten werking gesteld waren leidde tot een daling in 
concentraties van de polluenten. De langere verblijftijd tijdens deze rustpauze had duidelijk 
een gunstig effect.  

(2) De moeilijke activatie van de nanopartikels. Gedurende het hele experiment bleek het 
moeilijk te zijn om een voldoende hoge activiteit van het bio-Pd en bio-Pd/Au te verkrijgen. 
Een nog niet optimale procedure voor productie op grote schaal en voornamelijk de 
complexe milieumatrix kunnen hier de oorzaak van zijn.  

(3) De goede werking van ABIL. De cultuur gebaseerd op dit inoculum was na een lange opstart 
in staat diatrizoaat uitstekend te verwijderen. Ook het potentieel van de referentiereactor 
met ABIL nam in de loop van de tijd toe. Daarnaast werd ook diclofenac door de aanwezige 
culturen goed geëlimineerd.   

Een samenvatting van de verwijderde hoeveelheden per component en per reactor wordt 
weergegeven in Tabel 10. Er dient wel opgemerkt te worden dat de componenten, gedurende een 
deel van het experiment, aan de reactoren die deel uitmaken van de sequentiële set-up gespiket 
werden. Dit heeft de gemiddelde verwijderde hoeveelheden dan ook beïnvloed.  

Tabel 10: Samenvatting van de verwijderde hoeveelheden per component en per reactor. De verwijderde hoeveelheden 
zijn gemiddelde waarden, uitgedrukt in µg component L

-1
 d

-1
, µg component g VSS

-1
 d

-1
 (g VSS verwijst naar de ABIL 

cultuur) en µg component g Pd
-1

 d
-1

 (g Pd verwijst naar de katalysator). 

 1-stapsverwijdering Sequentiële verwijdering 

Verwijdering Referentie 
ABIL 

 

Bio-Pd/ABIL 
MBR 

Som  
Bio-Pd & 

ABIL 

Bio-Pd ABIL Referentie 
ABIL 

 Diatrizoaat 

µg L-1 d-1 51.6 75.0 604.7 126.2 478.6 430.1 
µg  g VSS-1 d-1 41.8 100.0 - - 407.3 573.4 
µg  g Pd-1 d-1 - 1500.0 - 2523.3 - - 

 Sulfamethoxazole 

µg L-1 d-1 0.6 0.2 145.6 64.8 80.8 182.4 
µg  g VSS-1 d-1 0.5 0.3 - - 68.7 243.2 
µg  g Pd-1 d-1 - 3.9 - 1296.5 - - 

 Carbamazepine 

µg L-1 d-1 0 0.1 65.8 47.3 18.5 15.7 
µg  g VSS-1 d-1 0 0.1 - - 15.7 21.0 
µg  g Pd-1 d-1 - 0.9 - 946.2 - - 

 Diclofenac 

µg L-1 d-1 0.23 0 89.6 0 151.9 85.4 
µg  g VSS-1 d-1 0.19 0 - - 129.3 113.8 
µg  g Pd-1 d-1 - 0 - 0 - - 
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2.3 Moleculaire analyses  

De membraan bioreactoren geïnoculeerd met ABIL werden bemonsterd en geanalyseerd via 
moleculaire fingerprinting. De reactoren van de 1-stapsverwijdering werden op slechts twee 
tijdstippen bemonsterd waardoor deze stalen enkel een indicatie geven en geen evaluatie van de 
microbiële evolutie toelaten. De op ABIL gebaseerde MBR van het sequentiële systeem en de 
parallele referentiereactor werden langer in de tijd opgevolgd waardoor een analyse van de evolutie 
hier wel mogelijk is.    

Figuur 68 geeft de clusteranalyse van de DGGE fingerprint weer. De stalen met bijhorende labels 
worden opgelijst in Tabel 11. 

Tabel 11: Overzicht van de microbieel geanalyseerde stalen met vermelding van type reactor, bijhorende set-up en 
tijdstip van staalname. Zowel de datum als de bijhorende dag van het experiment zijn vermeld (nummering per reactor 
verschillend, elke reactor werd op ander tijdstip opgestart). 

Label MBR Set-up Tijdstip 
(datum) 

Tijdstip  
(dag van experiment) 

1 Referentie MBR  1-staps 23/11 79 
2 Bio-Pd/ABIL MBR  1-staps 23/11 28 
3 Referentie MBR 1-staps 8/12 94 
4 Bio-Pd/ABIL MBR 1-staps 8/12 43 
5 ABIL MBR  Sequentiële 5/3 12 
6 ABIL MBR Sequentiële 13/3 20 
7 ABIL MBR Sequentiële 19/3 26 
8 ABIL MBR Sequentiële 28/3 35 
9 ABIL MBR Sequentiële 2/4 40 

10 ABIL MBR Sequentiële 10/4 48 
11 ABIL MBR Sequentiële 17/4 55 
12 ABIL MBR Sequentiële 25/4 59 
13 Referentie MBR Sequentiële 25/4 1 
14 ABIL MBR Sequentiële 30/4 68 
15 Referentie MBR Sequentiële 30/4 5 
16 ABIL MBR Sequentiële 8/5 76 
17 Referentie MBR Sequentiële 8/5 13 
18 ABIL MBR Sequentiële 16/5 84 
19 Referentie MBR Sequentiële 16/5 21 
20 ABIL MBR Sequentiële 21/5 89 
21 Referentie MBR Sequentiële 21/5 26 
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Figuur 68: Cluster analyse van de DGGE fingerprint. 

Beide reactoren behorende tot de 1-stapsverwijdering, de referentiereactor met ABIL en de bio-Pd 
met ABIL gecombineerde MBR, werden slechts tweemaal bemonsterd. De parameterwaarden zijn 
weergegeven in Tabel 12. De twee stalen zijn bij beide reactoren zeer gelijkend (92 %). De 
parameters rijkheid en organisatie vertonen voor de referentiereactor tussen de twee staalnames, 
met een tijdspanne van twee weken, toch sterke verschillen. Opvallend hierbij zijn, op de eerste 
staalname van de referentiereactor na, de zeer lage Co-waarden. Deze duiden op een microbiële 
cultuur met een grote gelijkheid. Het influent waarmee beide reactoren gevoed werden bestond uit 
het ruwe afvalwater van AZ Maria Middelares, dat leidde tot een hoge COD-input.  

Tabel 12: De microbiële parameters van DGGE voor de referentiereactor en bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR, beide 
behorende tot de set-up van de 1-stapsverwijdering. De onderzochte parameters zijn: rijkheid (Rr), similariteit t.o.v. 
vorig staal (%) en de organisatie (Co) (%). 

MBR Tijdstip Rijkheid (Rr) Similariteit t.o.v. 
vorig staal (%) 

Organisatie (Co) 
(%) 

Referentie MBR  79 48.3  52.6 
Referentie MBR 94 117.6 92.0 0.21 

Bio-Pd/ABIL MBR  28 94.1  0.33 
Bio-Pd/ABIL MBR 43 107.5 92.1 0.19 

 

De microbiële parameters voor de reactoren van het sequentiële behandelingssysteem en hun 
evolutie in de tijd zijn weergegeven in Figuur 69 tot Figuur 72. Deze reactoren werden gevoed met 
het effluent van de waterzuivering van AZ Maria Middelares, met een lage COD-inhoud. Aan de ABIL 
membraan bioreactor van de sequentiële set-up werden gedurende 5 dagen (vanaf dag 49) de 
modelcomponenten gespiket, opgelost in een methanoloplossing. Dit leidde tot het toedienen van 
0.2 g methanol per liter reactorinhoud per dag. Deze methanoldosering had een duidelijk effect op 
de microbiële cultuur. De rijkheid daalde plots zeer sterk, maar kon zich snel herstellen. Figuur 71 
geeft de similariteit weer van de cultuur ten opzichte van het beginstaal. Deze figuur toont duidelijk 
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aan dat de methanoldosering tot een blijvende verandering in de cultuur geleid heeft. De organisatie 
was gedurende de aanwezigheid van de methanol ook significant verschillend. 

De referentiereactor werd later opgestart en heeft de methanol stress niet moeten ondergaan. Wel 
is duidelijk een stijgende trend af te leiden: zowel de rijkheid als similariteit nemen ten opzichte van 
de geïnoculeerde ABIL cultuur toe in functie van de tijd. De organisatie evolueert van 60 % naar 20 %. 
Deze evolutie was ook merkbaar bij de ABIL MBR van de sequentiële set-up. 

 

Figuur 69: Microbiële parameter van DGGE: rijkheid (Rr). De evolutie van de parameter is voorgesteld in functie van het 
tijdstip per reactor (in dagen), voor zowel de sequentiële ABIL reactor als de referentiereactor. 

 

 

Figuur 70: Microbiële parameter van DGGE: similariteit (dynamiek, Dy), telkens ten opzichte van het vorige staal (moving 
window analysis). De evolutie van de parameter is voorgesteld in functie van het tijdstip per reactor (in dagen), voor 
zowel de sequentiële ABIL reactor als de referentiereactor. De eerste staalname werd telkens gelijkgesteld aan t = 0. 
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Figuur 71: Microbiële parameter van DGGE: similariteit (dynamiek, Dy) ten opzichte van het beginstaal (fixed window 
analysis). De evolutie van de parameter is voorgesteld in functie van het tijdstip per reactor (in dagen), voor zowel de 
sequentiële ABIL reactor als de referentiereactor. De eerste staalname werd telkens gelijkgesteld aan t = 0. 

 

 

 

Figuur 72: Microbiële parameter van DGGE: organisatie (Co). De evolutie van de parameter is voorgesteld in functie van 
het tijdstip per reactor (in dagen), voor zowel de sequentiële ABIL reactor als de referentiereactor. De eerste staalname 
werd telkens gelijkgesteld aan t = 0. 
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Onderstaande figuren geven tot slot de Lorenz curven weer voor de verschillende reactoren in 
functie van de tijd. Figuur 73 toont de Lorenz curven voor beide reactoren van het  
1-stapsverwijderingssysteem, namelijk de referentiereactor en de bio-Pd met ABIL gecombineerde 
MBR. Figuur 74 geeft de curves weer voor de ABIL reactor van het sequentiële systeem en Figuur 75 
de curven van de bijhorende referentiereactor. Alle reactoren evolueren naar een maar gelijke 
cultuur, waarbij de organisatie 25 % bedraagt.  

 

Figuur 73: Lorenz curven die de organisatie van de microbiële gemeenschap weergeven op verschillende tijdstippen voor 
het 1-stapsverwijderingssysteem. Zowel de organisatie van de referentiereactor als deze van de bio-Pd met ABIL 
gecombineerde MBR is voorgesteld, op twee tijdstippen. In de legende is het tijdstip van staalname voorgesteld.  

 

 

Figuur 74: Lorenz curven die de organisatie van de microbiële gemeenschap weergeven op verschillende tijdstippen, voor 
de sequentieel gekoppelde ABIL MBR. In de legende is het tijdstip van staalname voorgesteld.  
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Figuur 75: Lorenz curven die de organisatie van de microbiële gemeenschap weergeven op verschillende tijdstippen, voor 
de referentiereactor. In de legende is het tijdstip van staalname voorgesteld. 
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2.4 Identificatie afbraakproducten 

Met het oog op de identificatie van de afbraakproducten en voor het verwerven van een beter 
inzicht in de sequentiële verwijdering van de polluenten, werd een batchexperiment met bio-Pd/Au 
en ABIL opgestart. De afbraak van diatrizoaat en diclofenac werd opgevolgd en stalen werden 
gescreend op afbraakproducten met LC-MS2. Er werd gestart met een oplossing van bio-Pd/Au (50/1 
mg L-1) en de betrokken component (10 mg L-1) met H2-gas als H-donor. Na 9 dagen werden ABIL en 
een ammoniumbron (50 mg NH4

+-N L-1) toegevoegd. 

2.4.1 Diatrizoaat en afbraakproducten 

Figuur 76 geeft de LC-MS2 chromatogrammen weer bij het begin van het experiment, na 6, 13 en 16 
dagen. Bij de start van het experiment zijn twee pieken zichtbaar in de MS2 spectra: een grote piek bij 
een massa van 631,7 en een retentietijd van 2.24 min overeenstemmend met diatrizoaat en een veel 
kleinere bij massa 505,7 en RT 2.25 min overeenkomstig met het monogedehalogeneerde 
afbraakproduct dia-I2H. Na 6 dagen is deze laatste piek verdwenen en is de piek voor diatrizoaat zeer 
klein geworden. Het volledig gedehalogeneerde product dia-H3 of DAPA (massa 254,0 en RT 2.02) is 
echter in sterke mate gevormd. Geen enkel gehalogeneerd product werd nog gedetecteerd.  

Vervolgens werd ABIL, uit de ABIL reactor van de sequentiële set-up, aan de oplossing toegevoegd en 
werden de stalen geschud om aeratie te bevorderen en bezinking te voorkomen. Na 13 dagen werd 
geen diatrizoaat of DAPA meer gedetecteerd. Vier nieuwe spectrumpieken kwamen echter op dit 
tijdstip tevoorschijn. Opmerkelijk hierbij is dat de massa’s van deze nieuwe pieken in de MS2 spectra 
overeenstemmen met de massa’s van diatrizoaat en zijn intermediairen. De componenten zijn echter 
wel bij een vroegere retentietijd geëlueerd in vergelijking met diatrizoaat en zijn afbraakproducten. 
Na 16 dagen was de piek bij massa 631,7 beperkt in intensiteit toegenomen maar werd voornamelijk 
bij de spectrumpiek met massa 505,7 een sterke toename in oppervlakte waargenomen. Evenwel 
dient opgemerkt te worden dat deze nieuwe pieken kleinere oppervlaktes vertonen in vergelijking 
met het gespikete diatrizoaat en bijgevolg in lagere concentraties aanwezig zullen zijn.   

2.4.2 Diclofenac en afbraakproducten 

De chromatogrammen van de sequentiële verwijdering van diclofenac zijn weergegeven in Figuur 77. 
Bij het begin van het experiment is diclofenac door middel van een sterke piek in het MS2 spectrum 
bij massa 278,0 en RT 26.04 goed detecteerbaar. Na 6 dagen is deze piek met een factor 100 in 
sterkte afgenomen en zijn drie andere pieken gevormd. Na 18.58 min (retentietijd) verschijnen twee 
pieken in de full MS, één bij massa 234,0 en één bij massa 216,0. Bij deze laatste massa werd na 
24.78 min (retentietijd) nog een derde piek gedetecteerd. Deze pieken stemmen evenwel niet 
overeen met de pieken van de gedehalogeneerde afbraakproducten van diclofenac. Deze werden 
niet in het spectrum teruggevonden. Na 13 en 16 dagen zijn deze pieken sterk in signaal afgenomen. 
Er werden, ondanks de afname in intensiteit van de drie beschouwde pieken, geen nieuwe pieken 
gedetecteerd.  
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Figuur 76: LC-MS
2
 chromatogrammen van de sequentiële verwijdering van diatrizoaat (10 mg L

-1
) door bio-Pd/Au en ABIL bij het begin van het experiment, na 6, 13 en 16 dagen. De test 

werd gestart met bio-Pd/Au (50/1 mg L
-1

) en H2-gas, waaraan na 9 dagen 20 mL ABIL (1.6 g VSS L
-1

) werd toegevoegd. Diatrizoaat (dia-I3) en de verschillende intermediairen (dia-I2H, dia-IH2 
en dia-H3) zijn weergegeven. 
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Figuur 77: LC-MS
2
 chromatogrammen van de sequentiële verwijdering van diclofenac (10 mg L

-1
) door bio-Pd/Au en ABIL bij het begin van het experiment, na 6, 13 en 16 dagen. De test 

werd gestart met bio-Pd/Au (50/1 mg L
-1

) en H2-gas, waaraan na 9 dagen 20 mL ABIL (1.6 g VSS L
-1

) werd toegevoegd. Diclofenac en twee onbekende intermediairen zijn weergegeven. 
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2.5 Actief kool kolommen 

2.5.1 Doel  

De hypothese bij deze experimenten betreft de betere sorptie die meer hydrofobe componenten op 
actief kool vertonen in vergelijking met hydrofiele moleculen. De gedehalogeneerde componenten 
van diatrizoaat en diclofenac, DAPA en APAA, zouden bijgevolg een betere sorptie moeten vertonen 
in vergelijking met hun moedermoleculen. Deze hypothese werd dan ook zowel getest in batch als op 
langere termijn bij de sequentiële opstelling met membraan bioreactoren.  

2.5.1.1 Sorptietest 
Bij batch testen werd het sorptiegedrag van diatrizoaat en diclofenac vergeleken ten opzichte van 
hun gedehalogeneerde afbraakproducten DAPA en APAA. Er werd voor de test gebruikgemaakt van 
waterige oplossingen waaraan de componenten, opgelost in methanol, toegediend werden.  

Figuur 78 geeft de gemeten effluentconcentraties (Ce, in µg component L-1), de corresponderende 
koolbeladingen (qe, in µg geadsorbeerde component mg kool-1) en Freundlich isotherme voor 
diatrizoaat en DAPA weer. Normaal gezien kan de verschillende sorptiecapaciteit van componenten 
onderlingen vergeleken worden aan de hand van de Freundlich isotherme. Aangezien de C0 
concentraties van diatrizoaat en DAPA hier echter sterk verschillend waren, is het onderling 
vergelijken van deze isothermen niet betrouwbaar. Er werd dan ook een andere methode gebruikt 
om de koolbelading, die een maat vormt voor de sorptiecapaciteit van actief kool voor een bepaalde 
component, in te schatten. Deze methode wordt hier echter niet in detail besproken aangezien dat 
buiten het domein van dit eindwerk ligt. Zo werd een koolbelading van 14.5 µg mg-1 bekomen voor 
diatrizoaat en 131.5 µg mg-1 voor DAPA. Hieruit kan afgeleid worden dat het gedehalogeneerde 
afbraakproduct van diatrizoaat, DAPA, veel betere adsorptie vertoont. Deze sorptietest lijkt voor 
deze componenten dan ook tot een bevestiging van de hypothese te leiden. 

 

Figuur 78: Freundlich isotherme voor diatrizoaat en DAPA. De x-as geeft de effluentconcentratie aan respectievelijk 
diatrizoaat en DAPA weer (Ce, µg mg

-1
), de y-as geeft de hoeveelheid adsorbaat per eenheid actief kool weer (µg mg

-1
). 

De Freundlich isothermen zijn eveneens weergegeven. 
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Figuur 79: Freundlich isotherme voor diclofenac en APAA. De x-as geeft de effluentconcentratie aan respectievelijk 
diclofenac en APAA weer (Ce, µg mg

-1
), de y-as geeft de hoeveelheid adsorbaat per eenheid actief kool weer (µg mg

-1
). 

De Freundlich isothermen zijn eveneens weergegeven. 

Bij de test met diclofenac en het afbraakproduct APAA werden echter wel gelijkaardige C0 
concentraties bekomen waardoor de Freundlich isothermen hier wel kunnen gebruikt worden 
(Figuur 79). Voor een vooropgestelde effluentconcentratie van 5 µg L-1 werd zo een koolbelading van 
64.0 µg mg-1 door diclofenac bekomen en 25.5 µg mg-1 voor APAA. Bij deze test werd bijgevolg het 
tegengestelde fenomeen waargenomen: een betere sorptie van diclofenac in vergelijking met het 
meer hydrofobe APAA. 

2.5.1.2 Continue actief kool kolommen 
De gestelde hypothese werd ook getoetst aan de hand van een continu opstelling. Twee actief kool 
kolommen werden bij de sequentiële set-up opgestart. De eerste kolom kreeg hetzelfde influent als 
de sequentiële set-up gevoed, namelijk afvalwater afkomstig van AZ Maria Middelares. De tweede 
kolom werd gekoppeld aan de bio-Pd reactor. Het kreeg het effluent van deze MBR toegediend. 
Aangezien het bio-Pd de modelcomponenten eerst zou kunnen dehalogeneren, zouden in het 
influent van de tweede actief kool kolom gedehalogeneerde componenten aanwezig kunnen zijn. 
Deze opstelling had dan ook tot doel de sorptie van de farmaceutica bij het gebruik van ziekenhuis- 
afvalwater te bestuderen en de potentiële invloed van de bio-Pd MBR te evalueren.  

Beide actief kool kolommen werden opgestart bij een continu debiet van 4 L d-1. Na 23 dagen werd 
dit verlaagd tot 2 L d-1. Figuur 80 tot Figuur 83 geven de verwijderingsefficiënties van de vier 
modelcomponenten door beide actief kool kolommen weer. In bijlage zijn de concentratieprofielen 
van de verschillende componenten door de actief kool kolommen weergegeven (Figuur 111 tot 
Figuur 126). 
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Figuur 80: De verwijderingsefficiënties voor diatrizoaat door de referentie actief kool kolom en de actief kool kolom 
gekoppeld aan de bio-Pd MBR. De x-as stelt de tijd voor (t in dagen), de y-as geeft de verwijdering van diatrizoaat (in %) 
weer. Het toegediende debiet was ingesteld op 4 L d

-1
 (A). Na 23 dagen werd dit verlaagd tot 2 L d

-1
 (B). Tussen dag 38 en 

dag 50 waren de actief kool kolommen tijdelijk buiten werking 

In vergelijking met de overige modelcomponenten werd diatrizoaat het slechtst door de actief kool 
verwijderd (Figuur 80). Gedurende de eerste 30 dagen bleken beide kolommen het contrastmedium 
evenredig te verwijderen, met een gemiddelde efficiëntie van 10 %. In een latere fase en 
voornamelijk na het heropstarten van de kolommen kende de met bio-Pd gecombineerde actief kool 
kolom een hogere en betere verwijderingsefficiëntie. Na 60 dagen werd door beide kolommen niet 
veel meer verwijderd. Het halveren van het debiet had geen significante verbetering tot gevolg. 

Sulfamethoxazole werd reeds beduidend beter door het actief kool geadsorbeerd dan het 
contrastmedium (Figuur 81). Het antibioticum werd gekenmerkt door schommelde sorptie-
efficiënties. Tot dag 30 werkte de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom beter dan de referentie. 
Vanaf dag 22 nam de efficiëntie van deze referentiekolom echter toe. Na het heropstarten was er 
een duidelijk toegenomen sorptie waarneembaar bij de referentiekolom. De efficiëntie van deze 
kolom nam met de tijd opnieuw af maar het antibioticum bleef wel een significant betere adsorptie 
vertonen door de referentiereactor in vergelijking met de gekoppelde kolom. Net als bij diatrizoaat 
had het verminderen van het debiet geen duidelijk verbeterde sorptie tot gevolg. 
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Figuur 81: De verwijderingsefficiënties voor sulfamethoxazole door de referentie actief kool kolom en de actief kool 
kolom gekoppeld aan de bio-Pd MBR. De x-as stelt de tijd voor (t in dagen), de y-as geeft de verwijdering van 
sulfamethoxazole (in %) weer. Het toegediende debiet was ingesteld op 4 L d

-1
 (A). Na 23 dagen werd dit verlaagd tot 2 L 

d
-1

 (B). Tussen dag 38 en dag 50 waren de actief kool kolommen tijdelijk buiten werking. 

 

Figuur 82: De verwijderingsefficiënties voor carbamazepine door de referentie actief kool kolom en de actief kool kolom 
gekoppeld aan de bio-Pd MBR. De x-as stelt de tijd voor (t in dagen), de y-as geeft de verwijdering van carbamazepine (in 
%) weer. Het toegediende debiet was ingesteld op 4 L d

-1
 (A). Na 23 dagen werd dit verlaagd tot 2 L d

-1
 (B). Tussen dag 38 

en dag 50 waren de actief kool kolommen tijdelijk buiten werking. 

De derde modelcomponent, carbamazepine, kende de beste verwijdering door actief kool (Figuur 
82). De bio-Pd gecombineerde actief kool kolom leidde tijdens het hele experiment tot 
verwijderingsefficiënties van 30 tot 80 %. De referentiekolom werkte gedurende de eerste 15 dagen 
bijna even goed maar tussen dag 15 en 40 was de sorptie-efficiëntie veel lager dan deze van de met 
bio-Pd gekoppelde actief kool kolom. Na het heropstarten van de kolommen werden relatief hoge 
efficiënties bekomen. Beide kolommen presteerden in deze periode goed, waarbij de 
referentiekolom iets hogere efficiënties bekwam.   
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Figuur 83: De verwijderingsefficiënties voor diclofenac door de referentie actief kool kolom en de actief kool kolom 
gekoppeld aan de bio-Pd MBR. De x-as stelt de tijd voor (t in dagen), de y-as geeft de verwijdering van diclofenac (in %) 
weer. Het toegediende debiet was ingesteld op 4 L d

-1
 (A). Na 23 dagen werd dit verlaagd tot 2 L d

-1
 (B). Tussen dag 38 en 

dag 50 waren de actief kool kolommen tijdelijk buiten werking. 

De verwijderingsefficiënties voor diclofenac werden ook gekenmerkt door een schommelend verloop 
(Figuur 83). Na een zeer goede werking tijdens de startfase, namen de efficiënties af. Vanaf dag 30 
werden, voornamelijk voor de met bio-Pd gekoppelde kolom, weer hogere efficiënties bekomen. Na 
het heropstarten vertoonde de referentiekolom ook voor deze component een betere sorptie.  

2.5.2 Conclusie  

De hypothese dat meer hydrofobe componenten, zoals de gedehalogeneerde producten DAPA en 
APAA, beter zouden adsorberen dan de hydrofiele moedermoleculen werd in de sorptietest op basis 
van methanoldoseringen bevestigd voor diatrizoaat. Voor diclofenac en APAA ging deze stelling 
echter niet op.  

Bij de continue sorptietesten was er een duidelijk verschillende affiniteit voor het actief kool te 
bemerken tussen de modelcomponenten: diatrizoaat werd in minder mate verwijderd, 
carbamazepine daarentegen het sterkst. In de loop van het experiment vertoonden beide kolommen 
een variërende werking. Gedurende de eerste 30 dagen presteerde de met bio-Pd gekoppelde actief 
kool kolom beter. Hierna nam de efficiëntie van de referentiereactor toe. Na het heropstarten van de 
reactoren werden hogere efficiënties bereikt, die nadien geleidelijk weer afnamen met de tijd. 
Algemeen genomen leidde de referentiereactor na deze rustpauze tot een betere eliminatie van de 
componenten, met uitzondering van diatrizoaat. 

 

 

 



Resultaten 
 

87 
 

2.6 Elektrosorptietest 

2.6.1 Doel  

Aangezien de lage concentraties, waarin de bestudeerde modelcomponenten vaak in afvalwater 
aanwezig zijn, een moeilijkheid vormen voor optimale verwijdering, kan het gebruik van een 
aanrijkende voorbehandelingstap nuttig zijn. In wat volgt wordt een test beschreven, die door middel 
van elektrosorptie, sterk verdunde afvalstromen tracht om te zetten in hoog geconcentreerde 
mengsels.  

De modelcomponenten voor deze test waren: (1) diatrizoaat, een gejodeerd contrastmedium dat bij 
neutrale pH een negatieve lading draagt, (2) atenolol, een medicijn behorende tot de groep van de 
bètablokkers, dat positief geladen is bij neutrale pH en (3) het neutrale anti-epilepticum 
carbamazepine. 

2.6.1.1 Test 1 
Bij de eerste test werd een oplossing met 20 mg L-1 van elk van de drie modelcomponenten 
gedurende een dag door de (elektrochemische) cellen gestuurd, aan een debiet van 0.4 L h-1. 
Gedurende de eerste fase, de sorptiefase, werd een externe spanning van 1 V opgelegd. Het 
synthetisch medium stroomde eerst door de anode waarna het via connecterende tubing de kathode 
werd binnengestuurd. Ter controle werd ook een referentiecel opgestart. De resultaten van deze 
eerste fase zijn weergegeven in Figuur 84, Figuur 85 en Figuur 86.  

Deze analyses geven duidelijk weer dat: (1) het concentratieverloop voor de drie componenten bijna 
identiek is, (2) alle drie de componenten bijna volledige sorptie vertonen na 24 u en (3) het 
concentratieverloop van de referentiecel nauwelijks afwijkt van het verloop van de elektrochemische 
cel. 

 

Figuur 84: Het concentratieverloop van diatrizoaat in het synthetisch medium gedurende de eerste fase van het 
experiment. De x-as geeft de tijd in uren weer, de y-as drukt de gemeten concentratie uit in functie van de 
beginconcentratie (in %). De concentraties zijn weergegeven voor beide cellen; de referentiecel zonder externe spanning 
en de elektrochemische cel waarbij 1 V extern werd opgelegd. 
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Figuur 85: Het concentratieverloop van atenolol in het synthetisch medium gedurende de eerste fase van het 
experiment. De x-as geeft de tijd in uren weer, de y-as drukt de gemeten concentratie uit in functie van de 
beginconcentratie (in %). De concentraties zijn weergegeven voor beide cellen; de referentiecel zonder externe spanning 
en de elektrochemische cel waarbij 1 V extern werd opgelegd. 

 

Figuur 86: Het concentratieverloop van carbamazepine in het synthetisch medium gedurende de eerste fase van het 
experiment. De x-as geeft de tijd in uren weer, de y-as drukt de gemeten concentratie uit in functie van de 
beginconcentratie (in %). De concentraties zijn weergegeven voor beide cellen; de referentiecel zonder externe spanning 
en de elektrochemische cel waarbij 1 V extern werd opgelegd. 

Na het beëindigen van deze eerste fase werd het systeem afgesloten en werd op de 
elektrochemische cel een extern voltage van 1 V in de omgekeerde richting aangebracht. Deze 
tweede fase had tot doel de gesorbeerde componenten onder invloed van de aangebrachte spanning 
in een klein volume te laten desorberen om zo een hoog geconcentreerde stroom te bekomen. Bij 
deze eerste test werd gedurende 4 u desorptie toegelaten. Na analyse was echter voor geen enkele 
modelcomponent een toegenomen concentratie waar te nemen.  
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2.6.1.2 Test 2 
Aangezien de eerste test geen significant effect van de opgelegde spanning aantoonde, werden bij 
een tweede test enkele parameters aangepast. Het synthetisch medium bevatte ditmaal 100 mg L-1 
van elke component en werd bij een hoger debiet door de cellen gepompt (1.6 L h-1). De extern 
opgelegde spanning op de elektrochemische cel werd opgedreven tot 2 V. Daarnaast werden 
gedurende de eerste 9 u van het experiment ook ieder uur stalen genomen, om een betere 
inschatting van het concentratieprofiel te kunnen bekomen.  

Figuur 87, Figuur 88 en Figuur 89 geven het concentratieverloop van de verschillende 
modelcomponenten tijdens de sorptiefase weer. Volgende waarnemingen kunnen uit deze profielen 
worden afgeleid: (1) de drie componenten vertonen reeds na 6.5 h meer dan 97 % sorptie, (2) op 
kleine afwijkingen na is er steeds nauwelijks verschil te bemerken tussen de referentiecel en de 
elektrochemische cel en (3) de concentratieprofielen voor de drie modelcomponenten zijn zeer 
gelijkaardig waarbij carbamazepine toch een iets snellere sorptie vertoont.   

 

 

Figuur 87: Het concentratieverloop van diatrizoaat in het synthetisch medium gedurende de eerste fase van het 
experiment. De x-as geeft de tijd in uren weer, de y-as drukt de gemeten concentratie uit in functie van de 
beginconcentratie (in %). De concentraties zijn weergegeven voor beide cellen; de referentiecel zonder externe spanning 
en de elektrochemische cel waarbij 2 V extern werd opgelegd. 
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Figuur 88: Het concentratieverloop van atenolol in het synthetisch medium gedurende de eerste fase van het 
experiment. De x-as geeft de tijd in uren weer, de y-as drukt de gemeten concentratie uit in functie van de 
beginconcentratie (in %). De concentraties zijn weergegeven voor beide cellen; de referentiecel zonder externe spanning 
en de elektrochemische cel waarbij 2 V extern werd opgelegd. 

 

Figuur 89: Het concentratieverloop van carbamazepine in het synthetisch medium gedurende de eerste fase van het 
experiment. De x-as geeft de tijd in uren weer, de y-as drukt de gemeten concentratie uit in functie van de 
beginconcentratie (in %). De concentraties zijn weergegeven voor beide cellen; de referentiecel zonder externe spanning 
en de elektrochemische cel waarbij 2 V extern werd opgelegd. 

Na 28 u werd de sorptiefase gestopt en werd een extern voltage van 1 V in de omgekeerde richting 
opgelegd. Het eerste compartiment werd bijgevolg de kathode, het tweede de anode. Aangezien bij 
de eerste test na de tweede fase geen componenten konden worden gedetecteerd en desorptie een 
relatief traag proces is in vergelijking met sorptie werd bij deze test gedurende een langere periode 
(72 u) desorptie toegelaten. Figuur 90 geeft de massa’s van de drie componenten weer, die na 
desorptie in de twee compartimenten van beide cellen teruggewonnen werden. Er valt duidelijk te 
bemerken dat diatrizoaat in een hoger gehalte terug te vinden was in het kathode compartiment van 
de elektrochemisch cel, dat atenolol sterk aanwezig was in het anode compartiment van dezelfde cel 
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en dat de neutrale molecule carbamazepine in beide cellen van de elektrochemische cel bij vrij 
gelijke gehaltes aangetroffen werd maar bij een iets hoger gehalte in de referentiecel.   

 

Figuur 90: De massa’s van de drie modelcomponenten die in de cellen gerecupereerd werden na het beëindigen van de 
desorptiefase. De twee compartimenten (kathode en anode) van beide cellen werden bemonsterd (OC: open kring). 

2.6.2 Conclusie  

Beide testen leidden tot complete sorptie van de drie bestudeerde componenten binnen 24 u. De 
drie modelcomponenten vertoonden een zeer gelijkaardig sorptieverloop. Bovendien bleek de 
sorptiecurve van de elektrochemische cel een bijna identiek verloop te vertonen als de referentiecel. 
De tweede test leidde aangaande de sorptie tot gelijkaardige waarnemingen.  

Het doel van de desorptiefase kon bij deze test wel worden aangetoond. Na desorptie werden de 
drie componenten elk significant in een ander compartiment aangetroffen. Het negatief geladen 
diatrizoaat werd bij een sterk verhoogd gehalte in de kathode van de elektrochemische cel 
aangetroffen. De desorptie van atenolol was het meest doeltreffend. Deze positief geladen molecule 
werd enkel in het compartiment van de positief geladen elektrode aangetroffen. Het neutrale 
carbamazepine werd in elk compartiment gedetecteerd, waarbij de referentiecel een betere 
desorptie van de molecule vertoonde.     
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Een stijgende welvaart en de steeds groeiende wereldbevolking oefenen een toenemende druk op 
het milieu uit. Toenemende watervervuiling en dreigende waterschaarste vormen nu reeds een 
probleem en zullen alsmaar meer acuut worden in de toekomst. Efficiënt hergebruik van gezuiverd 
zoetwater zal dan ook essentieel worden (Verstraete et al. 2009). Deze thesis focust op de 
bestemming en verwijdering van farmaceutica, een intensief gebruikte klasse componenten waartoe 
onder andere pijnstillers, contrastmedia, antibiotica, anti-epileptica en bètablokkers behoren. Na 
gebruik worden deze stoffen vaak niet gemetaboliseerd in het menselijk lichaam waardoor ze na 
excretie in het afvalwater terecht komen. Door hun uitermate complexe structuur waar bovendien 
vaak halogenen ook nog deel van uitmaken en de lage concentraties waarin ze het water 
contamineren zijn deze micropolluenten beperkt, tot zelfs niet biodegradeerbaar en glippen ze 
bijgevolg doorheen de conventionele waterzuiveringsinstallaties (Heberer et al. 2002). Een goede 
verwijdering van de beschouwde polluenten is echter noodzakelijk.  

Figuur 91 geeft een overzicht van de herkomst en mogelijke verspreidingsroutes van de 
modelcomponenten en de locaties waar deze mogelijks problemen kunnen veroorzaken. Bedrijven 
creëren relatief hoog geconcentreerde afvalstromen tijdens de productie van de farmaceutica (1). 
Aangezien deze modelcomponenten zullen bijdragen tot de absorbeerbare organische halogenen 
(AOX), wat als maat voor de hoeveelheid gehalogeneerde stoffen in effluent een belangrijke 
lozingsnorm zal worden, is een goede behandeling van de afvalstroom aangewezen. Daarnaast 
vormen ziekenhuizen een diffuse bron van farmaceutica (2). De polluenten worden slechts in zeer 
beperkte mate in een conventionele waterzuivering uit het water verwijderd. Een grondige zuivering 
van deze afvalstromen is echter noodzakelijk om de milieu-impact van de diffuse verspreiding te 
voorkomen of alvast te beperken, aangezien deze stoffen onbekende of negatieve effecten op lange 
termijn kunnen uitoefenen wanneer ze tot het milieu zijn toegetreden (3) en de steeds belangrijker 
wordende drinkwaterproductie uit oppervlaktewater zullen bedreigen (4). 

 

Figuur 91: Schematische weergave van de herkomst en mogelijke verspreidingsroutes van de modelcomponenten.  
(1) Farmaceutische bedrijven creëren relatief hoog geconcentreerde vervuilde afvalstromen tijdens de productie van de 
componenten. (2) Het afvalwater van ziekenhuizen en radiografische instellingen vormt een diffuse bron van de 
farmaceutica. (3) Deze polluenten worden slechts weinig afgebroken in de conventionele waterzuiveringsinstallaties en 
komen zo in het oppervlaktewater terecht. (4) Bij de productie van drinkwater uit dit oppervlaktewater kunnen de  
micropolluenten een probleem vormen. 

Het gehalogeneerd karakter van vele micropolluenten maakt hen zeer persistent en bemoeilijkt 
bijgevolg de zoektocht naar een geschikte behandelingstechniek. Biogene nanopartikels, zoals bio-Pd 
en bio-Pd/Au, beschikken over de capaciteit om reactieve radicalen te vormen en zo componenten te 
dehalogeneren. Het bio-Pd is echter niet in staat de polluenten volledig te mineraliseren (Figuur 92, 
A). Na dehalogenatie bevatten de behandelde stromen bijgevolg vaak nog complexe structuren. 
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Daarnaast werd in de inleiding ook de cometabole afbraak van polluenten reeds uitvoerig 
aangehaald. Nitrificerende mengculturen beschikken over het vermogen om tijdens het 
nitrificatieproces lage concentraties aan polluenten aspecifiek te cometaboliseren. Deze culturen zijn 
echter niet in staat het AOX-gehalte in effluenten te verlagen; de bacteriën beschikken niet over het 
vermogen om halogenen van structuren te verwijderen (Figuur 92, B). Een combinatie van 
technologieën dringt zich dan ook op. In deze studie werden beide technologieën, een reductieve 
omzetting door bio-Pd en een oxidatieve behandeling door ABIL, gecombineerd. 

 

Figuur 92: Schematische weergave van de twee technologieën die in dit eindwerk bestudeerd werden voor de 
verwijdering van de modelcomponenten, in dit voorbeeld diatrizoaat, en de noodzaak om beide te combineren.  
(A) Biogene nanopartikels kunnen gehalogeneerde modelcomponenten dehalogeneren, waarna nog steeds een 
complexe structuur overblijft aangezien bio-Pd niet in staat is deze molecule verder af te breken. (B) Nitrificerende 
mengculturen zullen ingezet worden om componenten te degraderen. Deze bacteriën zijn echter niet in staat 
gehalogeneerde moleculen af te breken. Een combinatie van beide technologieën (aangeduid door groene pijlen) is dan 
ook aangewezen om zo de kracht van beide te kunnen combineren waarbij de tekortkomingen kunnen worden omzeild. 

Dit onderzoek focuste zich op vier modelcomponenten: (1) diatrizoaat, een gejodeerd X-straal 
contrastmedium, (2) sulfamethoxazole, een bacteriostatisch antibioticum, (3) carbamazepine, een 
anti-epilepticum en (4) de niet-steroïde ontstekingsremmer diclofenac.  

Deze studie had tot doel een behandelingssysteem te creëren dat de micropolluenten eerst zou 
dehalogeneren en vervolgens verder zou mineraliseren door het gebruik van bio-Pd en een 
nitrificerende mengcultuur (Figuur 92). Batchexperimenten werden in de eerste fase van het 
onderzoek opgestart om na te gaan of een combinatie van beide technologieën mogelijk was. 
Optimale reactorcondities en potentieel verlaagde activiteit werden hierbij onderzocht. In een 
tweede fase werd de continue verwijdering op reactorschaal bestudeerd; de 1-stapsverwijdering 
werd getest in een membraan bioreactor (MBR). Vervolgens werd de sequentiële reductieve – 
oxidatieve behandeling in MBR’s geëvalueerd. 

Daarnaast werd ook aandacht besteed aan alternatieve behandelingstechnieken. De 
sorptiecapaciteit van de beschouwde polluenten werd bestudeerd op actief kool. In een eerste reeks 
experimenten werd onderzoek verricht naar de invloed van de behandeling met bio-Pd op de sorptie 
in actief kool kolommen. Het sorptiegedrag van de gedehalogeneerde producten werd vergeleken 
met dat van hun gehalogeneerde moedermoleculen. In een tweede reeks experimenten werd door 
middel van elektrosorptie op actief kool getracht laag gedoseerde stromen om te zetten in hoger 
geconcentreerde mengsels.  

Dit volledige eindwerk is gebaseerd op onderzoek gebruik makende van een reële milieumatrix, 
namelijk het ziekenhuisafvalwater van AZ Maria Middelares te Gent.   
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1 Batchexperimenten 

1.1 Afbraak diatrizoaat door bio-Pd onder verschillende condities 

Gedurende de eerste fase van het onderzoek werden batch testen gebruikt om het potentieel van de 
reductieve – oxidatieve combinatie (bio-Pd – ABIL) te kunnen evalueren. Tijdens deze eerste testen 
werd de activiteit van bio-Pd onder verschillende testcondities onderzocht. Drie onderzoeksvragen 
dienden beantwoord te worden, namelijk: (1) beschikt bio-Pd al dan niet over een nog voldoende 
hoge activiteit bij gebruik in een reële milieumatrix, meer bepaald ziekenhuisafvalwater, (2) heeft de 
aanwezigheid van O2 een verminderde activiteit tot gevolg bij het gebruik van de gekende H-donoren 
waterstofgas en formiaat, en (3) heeft methaan het potentieel om als H-donor bij de activatie van 
bio-Pd gebruikt te worden. 

Tijdens het eerste experiment werd de activiteit van bio-Pd in afvalwater getest bij verhoogde 
diatrizoaat concentratie. Bij gebruik van waterstofgas als elektrondonor was, zowel onder aerobe als 
anaerobe condities, reeds na 30 min nagenoeg al het diatrizoaat (50 mg L-1) uit de oplossing 
verwijderd. Formiaat leidde tot een initiële verwijdering (na 30 min) van 25 tot 35 %. Dit bevestigt de 
bevindingen uit de literatuur, namelijk dat waterstofgas de beste en snelste elektrondonor is voor de 
activatie van bio-Pd (Hennebel et al. 2010). Het gebruik van methaan als H-donor leidde na 30 min 
tot 20 % verwijdering. De controlestalen werden door eenzelfde reactiviteit gekenmerkt. Na 7 dagen 
werd onder geen enkele testconditie diatrizoaat nog gedetecteerd. Uit deze test valt duidelijk te 
besluiten dat bio-Pd ook in een reële milieumatrix zoals afvalwater over een voldoende hoge 
activiteit blijft beschikken. 

Bij een tweede experiment werd de werking van bio-Pd bij lage concentraties getest om na te gaan 
of bio-Pd ook in staat is milieurelevante concentraties uit afvalwater te verwijderen. Waterstofgas 
verwijderde alle diatrizoaat (97.83 µg L-1) binnen een half uur. De overige testcondities werkten 
trager maar na 7 dagen werd opnieuw nergens meer diatrizoaat gedetecteerd. De verwijdering van 
diatrizoaat door bio-Pd betreft normaal gezien een sequentiële dehalogenatie, zoals aangetoond 
werd door Hennebel et al. (2010). Een goed gekatalyseerde reactie leidt bijgevolg tot het volledig 
gedejodeerde product, DAPA. Door het toedienen van waterstofgas onder aerobe omstandigheden 
werd reeds na 30 min DAPA gevormd. Geen enkele andere H-donor was daartoe in staat. Na 7 dagen 
hadden de stalen met waterstofgas onder anaerobe condities even veel DAPA geproduceerd als de 
aerobe tegenhangers. De aanwezigheid van zuurstof had bij het gebruik van H2 dus geen negatief 
effect. Bij formiaat is de invloed duidelijk sterker. Diatrizoaat werd bij aanwezigheid van zuurstof 
significant trager verwijderd in vergelijking met de anaerobe stalen. Bovendien werd in het eerste 
geval geen DAPA gevormd. Het gebruik van formiaat onder aerobe condities is dan ook niet effectief 
als H-donor. Het potentieel van methaan als elektrondonor is ook eerder beperkt. Hoewel de 
beschouwde stalen na 7 dagen geen diatrizoaat meer bevatten en er productie van DAPA optrad, 
dienen deze bevindingen genuanceerd te worden aangezien de controlestalen een even grote 
activiteit vertoonden. De activiteit onder N2 of CH4-condities is dan waarschijnlijk ook te wijten aan 
resten formiaat, in de oplossing aanwezig door gebruik van formiaat als elektrondonor bij de bio-Pd 
productie. Aangezien zowel de controlestalen als deze met methaan eerst anaeroob werden 
gemaakt, had de kleine hoeveelheid formiaat in deze stalen wel DAPA-productie tot gevolg.    

Uit deze test kan dus besloten worden dat bio-Pd met succes ingezet kan worden om milieurelevante 
concentraties uit ziekenhuisafvalwater te verwijderen. Waterstofgas blijkt de beste H-donor te zijn. 
Aerobe condities lijken geen negatieve invloed te hebben op de verwijdering van diatrizoaat. 
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1.2 Invloed bio-Pd op capaciteit ABIL 

In de aanloop naar de 1-stapsverwijdering diende een volgende vraag beantwoord te worden. Heeft 
bio-Pd al dan niet een significant negatief effect op de ammoniakoxiderende capaciteit van ABIL. ABIL 
en bio-Pd werden aan een oplossing met 50 mg NH4

+-N L-1 toegevoegd. De werking van de 
nitrificerende mengcultuur werd opgevolgd aan de hand van de ammonium-, nitriet- en 
nitraatgehaltes in de oplossing.  

Reeds na 1 dag was de ammoniumconcentratie gedaald met 70 tot 90 %. Na 6 dagen werd de nitriet- 
en nitraatconcentratie opnieuw bepaald en deze was meer dan verdrievoudigd in vergelijking met 
het begin van het experiment. De sterke daling in ammoniumconcentratie en de stijging van het 
nitriet- en nitraatgehalte kon wijzen op activiteit van de ammoniakoxiderende bacteriën. Maar naast 
metabole verwijdering kon de daling in concentratie ook te wijten zijn aan sorptie van het 
ammonium. De oplossing werd vervolgens een tweede maal gespiket met ammonium. Twee dagen 
na deze extra toediening (t = 8) kon zowel bij de oplossingen met 50 als 100 mg bio-Pd L-1 geen 
ammonium meer gedetecteerd worden. De oplossing met de hoogste bio-Pd concentratie bevatte 
wel nog 20 mg NH4

+-N L-1. Aangezien het weinig waarschijnlijk is dat al het toegevoegde ammonium 
enkel door sorptie uit de oplossing kon verdwijnen en door de toegenomen nitraatconcentratie, kan 
afgeleid worden dat de ammoniakoxiderende bacteriën, ondanks de aanwezigheid van bio-Pd, een 
hoge activiteit behielden. Ook de concentratie waarin bio-Pd aanwezig was leek de capaciteit van het 
ABIL weinig te beïnvloeden. Enkel de zeer hoge concentratie van 500 mg bio-Pd L-1 leidde na 8 dagen 
tot een verminderde werking van het ABIL. Deze hoge concentratie wordt echter zelden toegepast. 

Aangezien de reductieve – oxidatieve combinatie van bio-Pd met ABIL nieuw is en nooit eerder 
beschouwd werd, kunnen bovenstaande bevindingen niet gestaafd of getoetst worden aan de hand 
van literatuur. Uit dit experiment kan wel besloten worden dan het gebruik van bio-Pd in 
aanwezigheid van ABIL geen significant negatieve invloed heeft op de ammoniakoxiderende werking 
van deze cultuur. 

Dit is een zeer belangrijke vaststelling in het kader van de potentiële toxiciteit van nanopartikels. 
Nanotechnologie en het onderzoek naar nanopartikels kende de laatste jaren een enorme 
belangstelling, waarbij ook de vragen naar de potentiële toxiciteit toenamen. Dit aspect moet nog 
verder onderzocht worden maar toch zijn er reeds enkele studies hierover gevoerd. Nulwaardige 
ijzernanopartikels bijvoorbeeld, blijken een bacteriocide effect te hebben op E. coli, wat mogelijks te 
wijten is aan de sterke affiniteit van de nanopartikels voor het celmembraan (Auffan et al. 2008; Lee 
et al. 2008). Door het gebruik van een polymeer (polystyreensulfonaat of polyaspartaat) of door de 
aanwezigheid van organisch materiaal nam dit cytotoxische effect significant af. Het polymeer of 
organisch materiaal zouden ervoor zorgen dat de adhesie van de nanopartikels op de E. coli cel 
voorkomen werd en bijgevolg het toxische effect scherp afnam (Li et al. 2010). Het gebruik van een 
bacterie als dragermateriaal zoals bij bio-Pd het geval is zou bijgevolg hetzelfde positieve effect 
kunnen hebben. Het bio-Pd zorgt door de binding op de eigen celwand ervoor dat er geen 
metallische nanopartikels interactie kunnen ondergaan met andere bacteriën. Hierdoor wordt de 
combinatie met allerlei bacteriële culturen mogelijk.  

1.3 Afbraak diatrizoaat door bio-Pd in aanwezigheid van ABIL 

In een volgende batch test werd de invloed van ABIL op de activiteit van bio-Pd bestudeerd. Een 
verminderde werking zou immers ook te wijten kunnen zijn aan vervuiling van het 
katalysatoroppervlak door ABIL. De afbraak werd opnieuw onder verschillende condities getest. 
Volgend uit de bevindingen van het eerste experiment werd waterstofgas opnieuw als elektrondonor 
geselecteerd. Ook de combinatie met zuurstof (50/50 %) werd in deze test geëvalueerd. Aerobe en 
anaerobe stalen zonder H-donor werden gebruikt ter controle. 
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Net als bij het eerste experiment werden de stalen met waterstofgas gekenmerkt door een snelle en 
hoge reactiviteit. Bovendien leidde deze H-donor tot een DAPA-productie van 29 %. De combinatie 
waterstof- en zuurstofgas bleek trager en minder volledig te reageren; na tien dagen was nog steeds 
11 % van de initiële hoeveelheid diatrizoaat in de stalen aanwezig. Met een DAPA-productie van 
slechts 3.4 % scoorde deze combinatie beduidend minder goed. Er dient echter opgemerkt te 
worden dat de concentratie aan DAPA bij beide condities na 10 dagen lager was dan na 7 dagen. 
Deze daling zou kunnen wijzen op verdere metabole afbraak. In de aerobe en anaerobe 
controlestalen bleef de diatrizoaat concentratie nagenoeg hetzelfde als de beginconcentratie en 
werd er geen DAPA gevormd. Er kan dus gesproken worden van een goede controle die, in 
tegenstelling tot de controlestalen in het eerste experiment, geen resten formiaat meer zal bevat 
hebben. 

Aan de hand van een screening van het volledige spectrum kon het verloop van de twee 
intermediairen, dia-I2H en dia-IH2, ook bestudeerd worden. Er was een duidelijk verschil in reactiviteit 
merkbaar tussen H2 en H2/O2. Onder de aanwezigheid van H2 werd het aanwezige diatrizoaat (5 mg L-

1) binnen 24 u volledig verwijderd, na tien dagen werden enkel nog dia-IH2 en DAPA gedetecteerd. De 
blijvende aanwezigheid van dia-IH2 zou kunnen wijzen op een verminderde activiteit van het bio-Pd 
door een gebrek aan H2, nodig om het bio-Pd opnieuw op te laden.  

Onder de aanwezigheid van waterstof- en zuurstofgas verliep de dehalogenatie minder volledig. De 
diatrizoaat concentratie daalde tot 11 % van de toegediende dosis. De aanwezigheid van zuurstof gaf 
hier duidelijk aanleiding tot een verminderde activiteit van het bio-Pd. Bovendien dient opgemerkt te 
worden dat reeds na 2 dagen de concentratieprofielen van geen enkele component nog wijzigden. 
De stilgevallen reactie was waarschijnlijk te wijten aan een gebrek aan activiteit van het bio-Pd door 
het volledige verbruik van het aanwezige waterstofgas. Regelmatige toevoer van waterstofgas is dan 
ook essentieel voor de bio-Pd activiteit. Door het frequenter doseren van waterstofgas zal 
waarschijnlijk het stilvallen van de reactie kunnen vermeden worden.  

De snelle verwijdering van diatrizoaat door waterstofgas onder anaerobe condities duidt op een 
hoge activiteit van bio-Pd. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat het aanwezige ABIL het 
katalysatoroppervlak niet vervuilt. Wanneer voor een 1-stapsverwijdering geopteerd wordt en 
bijgevolg een aerobe toevoer voor de werking van ABIL noodzakelijk is, is het gebruik van H2 als  
H-donor in aanwezigheid van O2 de beste optie.   

1.4 Conclusie  

Uit voorgaande batchexperimenten kunnen enkele zeer belangrijke conclusies getrokken worden, 
fundamenteel voor het verdere onderzoek. 

(1) Bio-Pd blijkt geen significant negatieve impact op de bacteriën te hebben. Dit is een zeer 
belangrijke vaststelling voor het verdere onderzoek en de toekomstige implementatie in de 
waterzuivering. De literatuur bericht over de toxische effecten van nulwaardige 
ijzernanopartikels en de positieve invloed die het gebruik van polymeren teweegbracht. 
Omwille van het voorzorgsbeginsel diende de potentiële negatieve of toxische werking van 
de biogene nanopartikels dan ook op de nitrificerende cultuur getest te worden. De 
experimenten tonen aan dat de werking van de ammoniakoxiderende bacteriën niet 
beïnvloed werd. Het bio-Pd zorgt door de binding op de eigen celwand ervoor dat er geen 
metallische nanopartikels interactie kunnen ondergaan met andere bacteriën. Hierdoor is 
een combinatie van bio-Pd met het ABIL mogelijk. Het is ook een zeer belangrijk gegeven 
voor de latere praktische implementatie.       

(2) De aangereikte nitrificerende cultuur en zuurstof blijken weinig tot geen invloed te hebben 
op de bio-Pd activiteit. Dit maakt de combinatie van beide technologieën ook mogelijk. Enkel 
de invloed van de pH op de bio-Pd activiteit werd reeds onderzocht. Bij het gebruik van een 
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reële milieumatrix zoals het ziekenhuisafvalwater zijn er echter verschillende beïnvloedende 
factoren: het natuurlijk organisch materiaal (NOM), de chemische zuurstofvraag (COD), 
stikstofcomponenten, etc. De Corte et al. (2012) onderzochten de bio-Pd activiteit in 
ziekenhuisafvalwater reeds, maar enkel in een korte batch test van 24 u. De afbraak van de 
gedehalogeneerde producten DAPA en APAA werd in de aanwezigheid van afvalwater in een 
membraan bioreactor onderzocht door Soetaert (2011), maar de afbraak werd slechts 
gedurende 7 dagen opgevolgd. Belangrijk hierbij is dat deze korte test enkel het verlengde 
was van een continue test op synthetisch medium, waardoor de goede capaciteit van de 
nitrificerende cultuur al opgebouwd was. Het is dan ook de eerste maal dat het 
verwijderingspotentieel van deze reductieve – oxidatieve combinatie voor ziekenhuis- 
afvalwater op lange termijn onderzocht zal worden. De invloed van het zuurstofgehalte en de 
complexe milieumatrix zal bestudeerd kunnen worden. 

(3) Een laatste conclusie betreft het potentieel van methaan als H-donor. De capaciteit bleek 
zeer beperkt te zijn en was mogelijks enkel te wijten aan resten formiaat die in de oplossing 
aanwezig waren. Aangezien methaan niet tot een significant betere verwijdering leidde in 
vergelijking met de controle, bleek het dan ook niet aangewezen het bio-Pd in combinatie 
met methaan te gebruiken. De keuze voor methanotrofen als potentiële tweede 
behandelingsstap, na bio-Pd, werd dan ook niet weerhouden.    

2 Continue verwijderingsexperimenten in membraan 
bioreactoren 

Na de batch experimenten werd overgegaan naar de volgende fase: het opvolgen en evalueren van 
de continue verwijdering op reactorschaal. 

De verwijdering van farmaceutica en contrastmedia werd tot hiertoe bijna uitsluitend op basis van 
synthetisch medium getest (De Gusseme et al. 2012). Slechts enkele experimenten onderzochten op 
zeer korte termijn de verwijdering in een reële milieumatrix (Soetaert 2011; De Corte et al. 2012) of 
evalueerden de huidige conventionele waterzuiveringsinstallaties op hun verwijderingsefficiënties 
(Ternes 1998; Clara et al. 2005b). Een langdurig experiment op reactorschaal op basis van ziekenhuis- 
afvalwater, wat een zeer relevante afvalstroom is voor de beschouwde componenten, werd echter 
nog niet gevoerd. Het ziekenhuisafvalwater betreft een zeer complexe milieumatrix, waardoor zeer 
uiteenlopende factoren de verwijdering kunnen beïnvloeden.  

Bovendien werd bij de meeste onderzoeken de focus gelegd op de afbraak van slechts één 
component. Een grondige studie van het potentieel van biogene nanopartikels voor diatrizoaat en 
diclofenac werd reeds gevoerd, maar steeds onafhankelijk van elkaar (Hennebel et al. 2010; De Corte 
et al. 2012). Een studie naar de gezamenlijke afbraak van beide, samen met nog andere 
farmaceutisch actieve componenten zoals de modelcomponenten uit dit eindwerk, werd nog niet 
gevoerd. Een mengsel aan componenten kan immers de capaciteit van een behandelingssysteem en 
bijgevolg de verwijderingsefficiënties van de verschillende polluenten sterk beïnvloeden. 

Het is dan ook de eerste maal dat de afbraak van een mengsel aan componenten in een dergelijke 
zeer relevante milieumatrix op lange termijn onderzocht wordt. De diverse potentiële invloeden die 
het gebruik van het afvalwater kan teweegbrengen en de gezamenlijke afbraak van de verschillende 
modelcomponenten bezorgen het onderzoek een hoge relevantie. Daarnaast wordt door de 
koppeling van de reductieve (bio-Pd) en oxidatieve (ABIL) stap een vernieuwende behandelingswijze 
aangebracht. Al deze factoren bezorgen dit onderzoek een innovatief karakter. 

In wat volgt zal het potentieel van beide technologieën in de verschillende membraan bioreactoren 
geëvalueerd worden. 
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2.1 1-stapsverwijdering  

Dit experiment had als doel de modelcomponenten uit het afvalwater te verwijderen in een 1-
stapsbehandeling. Bio-Pd en ABIL werden hiervoor in een membraan bioreactor gecombineerd. Om 
het effect van bio-Pd op de verwijdering van de polluenten te kunnen evalueren en om het 
verwijderingspotentieel van een nitrificerende mengcultuur in kaart te brengen werd een 
referentiereactor opgestart, geïnoculeerd met industrieel geproduceerd ABIL.  

2.1.1 Referentiereactor: nitrificerende mengcultuur 

Nitrificatie 
Om het potentieel van een nitrificerende mengcultuur te kunnen evalueren dient eerst een goede 
nitrificatie voorhanden te zijn. Het aanwezige ammonium werd, op enkele momenten na, steeds 
volledig verwijderd. Een verhoogd nitraatgehalte bij de start van het experiment is waarschijnlijk te 
wijten aan resten nitraat in het ABIL inoculum. Industrieel ABIL wordt immers opgekweekt bij een 
hoge volumetrische stikstofbelasting van 117 mg NH4

+-N L-1 d-1 en 59 mg NO3
--N L-1 d-1 (Grommen et 

al. 2002).  

Een goede initiële nitrificatie werd echter gevolgd door een periode gekenmerkt door verhoogde 
NH4

+ en uitzonderlijk lage NO3
- gehaltes in het effluent. Een mogelijke oorzaak dient hier gezocht te 

worden in een combinatie van twee factoren: enerzijds kende het systeem gedurende deze 
tijdspanne een verminderde beluchting omwille van technische problemen met de luchtpomp,  
anderzijds kreeg het ABIL afvalwater toegediend met een zeer hoog COD en zeer laag NO3

- gehalte in 
vergelijking met de condities tijdens de groeifase. De verminderde nitrificatie is waarschijnlijk dan 
ook te wijten aan de destabilisatie van het ABIL. De verlaagde inkomende stikstofconcentraties en de 
verminderde beluchting leidden tot minder optimale omstandigheden voor nitrificatie. De verhoogde 
COD-input had dan weer heterotrofe groei tot gevolg. Een verbeterde beluchting samen met een iets 
hogere inkomende ammoniumconcentratie leidden na een overgangsperiode tot een stabiele 
cultuur, waar opnieuw een goed werkende nitrificerende cultuur deel van uitmaakte. Figuur 93 geeft 
de DGGE banden weer voor de twee staalnames van de referentiereactor. Ter vergelijking wordt de 
samenstelling van het startinoculum, de ABIL cultuur, visueel weergegeven. Aan de sterke wijziging in 
het bandenpatroon kan afgeleid worden dat de microbiële gemeenschap duidelijk beïnvloed werd 
door het gebruik van het ruwe afvalwater en de toegepaste condities.     

 

Figuur 93: Weergave van de DGGE fingerprint banden voor de bacteriële cultuur in de referentiereactor 79 en 94 dagen 
na het begin van het experiment. Ter vergelijking wordt de band van een ABIL cultuur gegeven. De toediening van ruw 
afvalwater met een hoge COD-input heeft een duidelijke invloed gehad op de bacteriële samenstelling van de MBR. 

Diatrizoaat 
De referentiereactor was niet meteen in staat diatrizoaat te verwijderen. De reactor werd 
gekenmerkt door een opstartfase, overeenstemmend met de periode waarin de nitrificatie 
problemen ondervond. Vanaf dag 35 nam de verwijderingsefficiëntie voor het contrastmedium 
echter toe. De timing van dit sleutelmoment in de verwijdering van diatrizoaat valt zeer nauw samen 
met het begin van de verbeterde nitrificatie en de aanwezigheid van de stabiele cultuur. Deze 
resultaten stemmen echter niet overeen met de literatuur (Pérez and Barceló 2007; Kormos et al. 
2010). Diatrizoaat wordt aanzien als een sterk persisterende polluent die niet verwijderd wordt door 
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actief slib (Kalsch 1999). Het contrastmedium werd eveneens niet verwijderd door een goed 
werkende nitrificerende cultuur in het onderzoek van Soetaert (2011). Het feit dat in dit experiment 
de component wel afgebroken wordt kan te wijten zijn aan de invloed van het gebruikte afvalwater. 
De biodegradatie van diatrizoaat door ABIL werd in het onderzoek van Soetaert (2011) enkel in batch 
getest gebruik makende van synthetisch minimaal medium, gespiket met ammonium. Het 
ziekenhuisafvalwater bevat naast ammonium uiteraard nog diverse andere componenten die effect 
kunnen hebben op de bacteriële cultuur. Bij onderzoek naar de verwijdering van diatrizoaat in 
rivierwater met sediment (Kalsch 1999) werd wel afbraak van deze polluent gedetecteerd. Het ging 
echter niet om dehalogenatie maar om de afsplitsing van twee acetylgroepen (Figuur 94). Aangezien 
geen DAPA gedetecteerd werd in het effluent van de referentiereactor trad er bijgevolg geen 
volledige dehalogenatie op en is het vermoeden dan ook groot dat in dit experiment het om een 
gelijkaardige modificatie van de diatrizoaat moleculen zou gaan. De dehalogenatie van diatrizoaat 
blijkt immers niet mogelijk te zijn door een dergelijke bacteriële cultuur. Een mogelijke verklaring 
hiervoor kan gevonden worden in de sterische hindering van de grote joodatomen, die de 
ringstructuur ontoegankelijk maken voor enzymatische afbraak door onder andere oxygenasen 
(Kalsch 1999). De modificatie aan de component leidt bijgevolg niet tot een daling van het AOX-
gehalte van de afvalstroom en de onbekende metabolieten kunnen nog steeds toxische effecten 
vertonen. 

 

Figuur 94: Hypothetisch reactieschema van diatrizoaat door de bacteriële cultuur. Deacetylering leidt tot metabolieten 1 
en 2 (naar Kalsch 1999). 

Sulfamethoxazole 
Sulfamethoxazole werd gedurende het volledige experiment steeds deels verwijderd. Na 25 dagen 
bereikte de cultuur een verwijderingsefficiëntie van 20 % voor dit antibioticum, waarna deze verder 
toenam. Ook bij deze polluent was er sprake van toenemende verwijdering naarmate de aanwezige 
cultuur zich stabiliseerde. Gedurende deze periode bedroeg de verwijdering 40 % of meer. Deze 
bevindingen worden bevestigd door de literatuur. Diverse onderzoeken berichtten een gemiddelde 
verwijdering van 55 tot 65% voor dit antibioticum in conventionele actief slib systemen en MBR’s 
met actief slib (Clara et al. 2005b; Hai et al. 2011a). De bekomen verwijderingsefficiënties liggen in de 
lijn van deze gerapporteerde waardes. De literatuur benadrukt echter het belang van metabolieten, 
zeker bij antibiotica (Göbel et al. 2004). Door het gebruik van sulfamethoxazole ontstaat in het 
menselijk lichaam het metaboliet N4-acetyl-sulfamethoxazole. Dit metaboliet, dat tot 86 % van de 
sulfamethoxazole-input in afvalwater kan uitmaken (Göbel et al. 2005), wordt in 
waterzuiveringsinstallaties zeer vaak omgevormd in sulfamethoxazole, wat kan leiden tot verhoogde 
effluentconcentraties. De bekomen efficiënties in dit experiment kunnen bijgevolg een 
onderschatting zijn van de verwijdering van sulfamethoxazole aangezien een deel in het effluent 
waarschijnlijk te wijten zal zijn aan de biologische omzetting van N4-acetyl-sulfamethoxazole, het 
metaboliet dat in dit experiment niet opgevolgd werd. Onderzoek toonde aan dat dit metaboliet 
voor 80 tot 96 % in conventionele actief slib systemen verwijderd werd (Göbel et al. 2007). Datzelfde 
onderzoek rapporteerde een totale verwijdering van sulfamethoxazole en het menselijke metaboliet 
van 60 % door conventionele actief slib systemen en 80 % door behandeling in MBR’s. 
Sulfamethoxazole kan dus aanzien worden als een relatief goed te verwijderen polluent. Toch werd 
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dit antibioticum nog bij een concentratie van enkele µg L-1  in het afvalwater teruggevonden. De 
aanwezigheid van antibiotica kan resistentie induceren. Het is bijgevolg belangrijk om ook deze lage 
gehalten te verwijderen. 

Carbamazepine 
De referentiereactor vertoonde een beperkte en sterk schommelende verwijdering van 
carbamazepine. Verwijderingsefficiënties van 20 tot 30 % werden afgewisseld met periodes waarbij 
de polluent onaangetast het systeem doorliep. Deze beperkte degradeerbaarheid van het anti-
epilepticum wordt bevestigd in de literatuur. De verwijderingsefficiëntie voor deze component 
varieert volgens onderzoek meestal tussen verwaarloosbaar en 10 % (Clara et al. 2004; Clara et al. 
2005b; Abegglen et al. 2009). Hai et al. (2011a) onderzochten de invloed van het DO-gehalte op de 
verwijdering van carbamazepine in MBR’s met actief slib. Anoxische condities leidden tot een 
vermindering in concentratie van 68 % terwijl aerobe omstandigheden (DO > 2 mg L-1) slecht 12 % 
verwijderde. De verwijdering van carbamazepine blijkt bijgevolg zeer gevoelig te zijn voor 
schommelingen in condities, zoals het O2-gehalte en de temperatuur (Hai et al. 2011b).  

Een hogere verwijdering werd bereikt door Tran et al. (2009), waar een aangereikte nitrificerende 
cultuur in staat was een efficiëntie van 40 % te bereiken door toediening van groeisubstraten. Na 
additie van ATU daalde de efficiëntie tot 15 %, wat reeds dichter aanleunt bij de overige resultaten. 
Carbamazepine blijkt bijgevolg zeer moeilijk biologisch afbreekbaar te zijn. Bovendien bevat 
afvalwater nog metabolieten van het anti-epilepticum zoals CBZ-epoxide en CBZ-diol, waarbij de 
concentratie in afvalwater van deze laatste kan toenemen tot driemaal de concentratie aan 
carbamazepine. Deze metabolieten werden in deze studie niet opgevolgd maar kunnen dus sterk 
bijdragen tot het carbamazepinegehalte in een afvalstroom (Zhang et al. 2008).  

Diclofenac 
Diclofenac werd gekenmerkt door sterk schommelende concentraties. De verwijderingsefficiënties 
varieerden van gemiddeld 20 % tot zelfs 40 %. In de literatuur zijn omtrent de biologische afbraak 
van deze ontstekingsremmer heel wat tegenstrijdigheden te vinden. Zwiener en Frimmel (2003), 
Heberer (2002) en Abegglen (2009) waren niet in staat significante verwijdering waar te nemen, 
terwijl ander onderzoek een verwijdering tot 70 % vaststelde in een waterzuiveringsinstallatie 
(Ternes 1998). Zhang et al. (2008) rapporteerden efficiënties uit de literatuur gaande van 0 tot 80 %, 
waarbij de meeste onderzoeken een efficiëntie bekwamen tussen 21 en 40 %. De referentiereactor 
beantwoordt dus perfect aan deze verwachtingen. Dezelfde onderzoekers bemerkten dat diclofenac 
beter te verwijderen was in een anoxische biofilm reactor in plaats van onder aerobe 
omstandigheden en dat een meer zure omgeving (pH 4.4) de verwijdering ook zou bevorderen 
(Zhang et al. 2008). Met een pH van 8.2 en een opgeloste zuurstofconcentratie van 7.26 mg L-1 
beantwoordde de referentiereactor niet aan deze condities.  

Een aangereikte nitrificerende cultuur was echter wel in staat diclofenac, onder impuls van extra 
groeisubstraten, ammoniak en organische substraten, voor 75 % te verwijderen (Tran et al. 2009). Na 
additie van ATU daalde deze efficiëntie wel tot 25 %. Deze sterke daling bevestigt het vermoeden van 
Soetaert (2011), namelijk dat de afbraak waarschijnlijk te wijten is aan de cometabole activiteit van 
enzymen betrokken bij de nitrificatie. Een hoge COD en lage NH4

+-input in het afvalwater, wat de 
heterotrofe groei bevorderde, kan misschien aan de basis liggen van de lagere 
verwijderingsefficiëntie bekomen in de referentiereactor in vergelijking met de bovenvermelde 75 %. 
Ook bij deze ontstekingsremmer is het belang van metabolieten echter groot. Diclofenac wordt na 
inname in het menselijk lichaam voor een groot deel omgevormd in gehydroxyleerde metabolieten 
die vervolgens nog geconjugeerd kunnen worden aan glucuronides. Deze metabolieten kunnen nog 
steeds toxische effecten uitoefenen (Stülten et al. 2008). De afbraak van deze metabolieten tot 
diclofenac in de MBR kan leiden tot verhoogde effluentconcentraties en bijgevolg onderschatte 
verwijderingsefficiënties (Zhang et al. 2008). Het gedehalogeneerde afbraakproduct APAA werd 
gedurende dit experiment nog niet opgevolgd maar aangezien een nitrificerende mengcultuur 
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normaal niet in staat is moleculen te dehalogeneren zal de verwijderde hoeveelheid diclofenac 
voornamelijk kleine wijzigingen in de molecule betreffen. Het AOX-gehalte van deze stroom zal dan 
ook niet afnemen door behandeling in de referentiereactor.  

2.1.2 Bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR   

De unieke combinatie van bio-Pd en ABIL werd voor het eerst in deze thesis in een membraan 
bioreactor getest. Door het samenbrengen van beide technologieën kon het potentieel van een  
1-stapsverwijderingssysteem geëvalueerd worden.  

Het bio-Pd, in deze MBR gebruikt, werd geproduceerd op grote schaal (zie Materialen & Methoden 
1.2.2). Het is de eerste maal dat een membraan bioreactor werd opgestart op basis van dergelijk 
geproduceerd bio-Pd. 

Nitrificatie 
Het geïnoculeerde ABIL in de MBR kende een goede nitrificerende werking. De nitraatconcentratie in 
het effluent daalde echter, voornamelijk gedurende twee periodes (t = 2 tot 9 en t = 16 tot 27), tot 
zeer lage concentraties. De verwijdering van nitraat uit de reactor kan wijzen op denitrificatie. Een 
mogelijke verklaring dient gezocht te worden in de moeilijke opstartfase van deze MBR. Gedurende 
beide fasen waren er problemen met de influent- en de beluchtingspomp. Hierdoor steeg de 
hydraulische verblijftijd in de MBR tot meer dan 2 dagen en werd het aanwezige ABIL niet goed 
belucht waardoor het bovendien in de reactor volledig bezonk. De verminderde toevoer van zuurstof 
kan anoxische zones gecreëerd hebben waardoor het aanwezige nitraat gedenitrificeerd werd. Naast 
dergelijke zones in de reactor, zou ook een biofilm op het membraan gevormd kunnen zijn die leidde 
tot een anoxische overgang tussen de bulk van de reactor en het effluent. Dit zou de sterk 
verschillende concentraties tussen de bulk en het effluent kunnen verklaren. Daarnaast kan ook de 
hoge COD-concentratie, aanwezig in het ruwe afvalwater, de (de)nitrificerende activiteit van de ABIL-
cultuur beïnvloed hebben. 

Diatrizoaat 
Diatrizoaat werd gedurende de eerste 28 dagen goed verwijderd. Verwacht werd dat diatrizoaat 
door het bio-Pd gedehalogeneerd werd. Een bewijs voor dit vermoeden is er echter niet aangezien 
geen DAPA gedetecteerd werd. Mogelijks trad er geen volledige dehalogenatie op en waren er 
bijgevolg nog mono- of digehalogeneerde afbraakproducten van diatrizoaat in het afvalwater 
aanwezig. Deze hypothese kan gestaafd worden aan de hand van de uitgevoerde batchexperimenten 
(zie Resultaten 1.3). Onder de aanwezigheid van waterstof- en zuurstofgas werd 89 % diatrizoaat 
verwijderd maar slechts 3 % DAPA gevormd. De concentraties aan dia-I2H en dia-IH2 namen echter in 
de loop van het experiment toe.  

Bovendien werd de effluentconcentratie gekenmerkt door een duidelijk toenemende trend 
naarmate het experiment vorderde, wat leidde tot een afnemende verwijderingsefficiëntie. De 
periode met diatrizoaatverwijdering viel opvallend goed samen met de tijdspanne waarbinnen 
beluchtingsproblemen zich situeerden en denitrificatie optrad. Aangezien H2-gas als H-donor nog 
steeds beter werkt onder anaerobe condities zou deze verminderde toevoer van zuurstof de oorzaak 
van een hogere bio-Pd activiteit kunnen geweest zijn. Daarnaast kan de afnemende 
verwijderingsefficiëntie nog een andere oorzaak hebben: vervuiling van het katalysatoroppervlak. 
Een reële milieumatrix zoals het behandelde ziekenhuisafvalwater bevat naast de 
modelcomponenten nog andere polluenten die de activiteit van bio-Pd kunnen doen afnemen (De 
Corte et al. 2012). Een andere hypothese betreft het optreden van sorptie, aan de reactorwanden of 
op de aanwezige dode cellen. 

Sulfamethoxazole 
Bij sulfamethoxazole is dezelfde trend zeer uitgesproken aanwezig. De membraan bioreactor 
vertoonde een zeer goede werking bij de start van het experiment. Hierna nam, ondanks de 
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verhoogde SRT door pompproblemen, de effluentconcentratie almaar toe. Dit zou kunnen wijzen op 
een reductieve verwijdering van het antibioticum in de opstartfase, waarna de efficiëntie afnam met 
toenemende katalysatorvervuiling. Dit vermoeden kan echter niet onderbouwd worden met de 
literatuur. De Corte et al. (2012) kon geen significante verwijdering van sulfamethoxazole realiseren 
bij behandeling van afvalwater met 50 mg L-1 bio-Pd. Ook sorptie kan hier mogelijks opgetreden zijn. 

Carbamazepine    
Ook bij carbamazepine is een analoge trend zichtbaar. Gedurende de eerste 14 dagen werd de 
polluent voor 40 % of meer verwijderd, waarna de verwijdering stilviel. Batchexperimenten waarbij 
carbamazepine met bio-Pd in afvalwater behandeld werd leidden tot een verwijdering van 20 % in 24 
u (De Corte et al. 2012). De afname in concentratie kan hier dus het gevolg zijn van een reductieve 
omzetting door bio-Pd, waarvan de effectiviteit afnam door katalysatorvervuiling.  

Zoals reeds eerder aangehaald werd, blijkt de verwijdering van carbamazepine een zeer gevoelig 
proces te zijn, o.a. aan het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstof in zowel de 
referentiereactor als in deze gecombineerde MBR kan dan ook de oorzaak zijn van de beperkte 
carbamazepine verwijdering. De tweede periode waarbij de pompen minder goed werkten, leidde 
tot lagere effluentconcentraties en een hoge efficiëntie, die vervolgens tot nul terugliep. Het 
verlaagd zuurstofgehalte door de verminderde beluchting heeft hier mogelijks een rol gespeeld. 
Rasquin (2012) onderzocht de afbraak van carbamazepine door bio-Pd, onder H2-condities, wat 
leidde tot een verwijdering van 60 %. De vermoedelijke reactie betrof een hydrogenatie. Mogelijks 
trad deze omzetting ook in de bio-Pd/ABIL gecombineerde MBR op, bij lage zuurstofconcentraties 
(Figuur 95).  

 

Figuur 95: Het hypothetisch reactieschema voor de afbraak van carbamazepine door (a) chemisch geproduceerd Pd (Pd 
op Al2O3) en (b) bio-Pd. De omzetting betreft een hydrogenatiereactie (Rasquin 2012).  

Diclofenac    
De laatste modelcomponent, diclofenac, werd dan weer gekenmerkt door een ander fenomeen: een 
verhoogde effluentconcentratie. Zoals reeds eerder vermeld kan afvalwater naast diclofenac diverse 
metabolieten van deze polluent bevatten die in waterzuiveringsinstallaties vaak omgezet worden in 
diclofenac. Opvallend hierbij is dat deze verhoogde concentratie enkel gedurende de eerste 15 dagen 
voorkwam. Mogelijks was de reactor tijdens deze eerste fase in staat de metabolieten om te zetten 
maar viel deze activiteit, net als bij de andere componenten, na een tijdje stil. De reactor was 
nagenoeg nooit in staat diclofenac te verwijderen wat in overeenstemming is met de literatuur. Bio-
Pd bleek bij deze onderzoeken niet in staat te zijn diclofenac te verwijderen, terwijl de bimetallische 
nanopartikels bio-Pd/Au wel afbraak katalyseerden (De Corte et al. 2012).  

Figuur 96 geeft de invloed van de humane metabolisatie van diclofenac weer. De degradatie van 
deze metabolieten, die samen met diclofenac in het influent aanwezig zijn, in de membraan 
bioreactor kan leiden tot een verhoogde effluentconcentratie.  
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Figuur 96: Schematische weergave van het hypothetische reactieschema van diclofenac. Diclofenac wordt na inname 
door de mens omgezet in verschillende humane metabolieten, waarvan hier drie weergegeven. De behandeling in de 
bio-Pd MBR zorgen voor de degradatie van deze metabolieten in diclofenac. Bij een optimale reactiviteit van de biogene 
nanopartikels zou dit diclofenac omgezet worden in zijn gedehalogeneerd afbraakproduct, APAA. 

2.1.2.1 1-stapsverwijdering: reductieve of oxidatieve afbraak? 
Aangezien de bio-Pd nanopartikels in deze membraan bioreactor gecombineerd werden met de 
nitrificerende cultuur, is het moeilijk in te schatten of de zichtbare verwijdering te wijten is aan de 
nanopartikels, dan wel aan het ABIL. Een onderscheid valt dan ook moeilijk te maken bij dit  
1-stapsverwijderingssysteem.  

Enerzijds werd het volledig gedehalogeneerd afbraakproduct van diatrizoaat, DAPA, niet 
gedetecteerd, de overige afbraakproducten werden niet opgevolgd. Anderzijds was er bij deze MBR 
wel duidelijk sprake van een gezamenlijke trend, namelijk een toenemende effluentconcentratie en 
geassocieerde afnemende efficiëntie. Deze trend is fundamenteel verschillend van deze bij de 
referentiereactor: bij deze eerste nam de verwijderingsefficiëntie pas toe naarmate een stabiele 
cultuur zich ontwikkeld had, terwijl de verwijdering in de 1-stapsMBR net afnam met de tijd. Dit kan 
wijzen op een verschil in eliminatie: oxidatieve processen in de referentiereactor tegenover een 
reductieve werking van het bio-Pd in deze MBR.  

De beperkte verwijdering van diatrizoaat, een modelcomponent voor de katalytische afbraak door 
bio-Pd, deed echter vragen rijzen over het potentieel van de 1-stapsverwijdering. De Corte et al. 
(2012) toonden de snelle verwijdering van diatrizoaat in aanwezigheid van afvalwater aan. Binnen  
1 u was door het gebruik van 50 mg L-1 bio-Pd de aanwezige polluent (97.83 µg L-1) volledig 
verwijderd. Gedurende de eerste 8 dagen, gekenmerkt door problemen met een toenemende HRT 
tot gevolg, daalde de effluentconcentratie niet tot nul maar nam in tegendeel zelfs toe. Deze 
bevindingen wijzen op een te beperkte activiteit van het gebruikte bio-Pd. Vervuiling van de 
katalysator zou een oorzaak kunnen zijn maar deze zou zich normaal bij nieuw bio-Pd pas in de loop 
van de tijd mogen manifesteren.  

Een andere oorzaak dient gezocht te worden in de toegepaste condities. De reactor werd continu 
met lucht doorborreld om een goede nitrificatie te bekomen. Het opladen van het bio-Pd gebeurde 
door dagelijks 25 L waterstofgas door de reactor te sturen. H2 is gekend om zijn uitstekende 
eigenschappen als H-donor voor bio-Pd. Wanneer de reactor echter meteen na het doseren van het 
waterstof opnieuw met lucht doorborreld wordt gedurende de volgende 24 u kan dit de zeer 
reactieve radicalen en bijgevolg de activiteit van het bio-Pd snel doen afnemen. Een opgeloste 
zuurstofconcentratie van 8.22 mg L-1 geeft de sterke aanwezigheid van zuurstof weer, waardoor 
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reeds na 15 min de volledige hoeveelheid waterstofgas zou kunnen weggereageerd zijn. De batch 
testen toonden reeds de verminderde werking van bio-Pd bij H2/O2-condities aan in vergelijking met 
de stalen enkel blootgesteld aan H2. Diatrizoaat werd wel voor 89 % verwijderd maar de DAPA-
productie was met 3 % zeer beperkt. De test toonde ook aan dat reeds na 2 dagen de reacties onder 
H2/O2-condities stilvielen in tegenstelling tot deze bij H2. Toen werd verondersteld dat een dagelijkse 
nieuwe toevoer van waterstofgas deze beperking zou opheffen. Bovenstaande test werd echter 
uitgevoerd onder 50 % waterstof en 50 % zuurstof-condities. Deze verhouding was echter veel 
kleiner in de membraan bioreactor. Het continu toegevoerde zuurstof heeft waarschijnlijk het 
aanwezige H2 en de H-radicalen geconsumeerd met de productie van water tot gevolg, waardoor de 
activiteit van bio-Pd sterk afnam. Na het vaststellen van deze vermoedens werd dan ook besloten 
over te schakelen op een nieuw systeem, namelijk de sequentiële reductieve-oxidatieve behandeling 
van afvalwater in MBR’s. 

2.1.2.2 De combinatie van H2 en O2: vorming van H2O2 
Naast de consumptie van H2 met de vorming van water tot gevolg zou de aanwezigheid van zuurstof 
ook een positief effect kunnen hebben. Waterstofgas en zuurstofgas kunnen op het bio-Pd oppervlak 
waterstofperoxide vormen (Figuur 97). Mogelijks zou dit waterstofperoxide vervolgens voor 
oxidatieve omzettingen van de componenten kunnen zorgen, in plaats van de verwachte reductieve 
reacties door het bio-Pd. Bij dit experiment werd het effluent gescreend op de aanwezigheid van 
DAPA, het reductief gedehalogeneerde afbraakproduct van diatrizoaat. Wanneer echter deze nieuwe 
hypothese in acht genomen wordt, dienen andere afbraakproducten bestudeerd te worden. Dit werd 
in dit experiment echter niet gedaan. Om de invloed van zuurstof op de werking van het bio-Pd te 
kunnen elimineren, werd beslist over te schakelen op een sequentiële behandeling. Het is hoe dan 
ook interessant om te onthouden dat de combinatie van bio-Pd en ABIL ook kan leiden tot een 
sequentie van oxidatieve processen waarbij de aanwezigheid van zuurstof voor de biogene 
nanopartikels niet langer een probleem hoeft te zijn, eerder een noodzaak.   

 

Figuur 97: Schematische weergave van de combinatie van H2 en O2 op het katalysatoroppervlak tot H2O2.  

2.2 Sequentiële reductieve-oxidatieve verwijdering 

2.2.1 Bio-Pd en ABIL membraan bioreactoren in serie 

Aangezien de combinatie van beide technologieën in een 1-stapsverwijdering tot beperkingen leidde, 
werd overgeschakeld op een sequentiële aanpak. Door de hoge COD-input werd deze sequentiële 
set-up niet langer met het ruwe afvalwater gevoed maar met het effluent van de WWTP van AZ 
Maria Middelares.  

De eerste membraan bioreactor werd opgestart op basis van bio-Pd dat twee maanden voordien op 
grote schaal geproduceerd was. Reeds na enkele dagen werd op basis van de toegenomen bezinking 
en lichte kleur vermoed dat het bio-Pd geen optimale samenstelling en werking meer h ad.  
Een activiteitstest bracht inderdaad een verminderde werking aan het licht waarna nieuw bio-Pd op 
grote schaal geproduceerd werd. Op dag 9 werd de reactorinhoud van deze MBR dan ook vervangen 
met nieuw bio-Pd. De tweede MBR in serie, geïnoculeerd met ABIL, werd na een opstartfase 
gekenmerkt door een uitstekende nitrificerende werking. 
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2.2.1.1 Eerste fase  

Diatrizoaat 
Gedurende de eerste 20 dagen was er een daling in concentratie van diatrizoaat merkbaar, waarbij 
de verwijderingsefficiëntie echter afnam in de tijd. Na het terugbrengen van de hydraulische 
verblijftijd van 2 dagen naar 1 dag, viel de verwijdering helemaal stil. Nochtans zou een HRT van 1 
dag ruim voldoende moeten zijn gezien de snelle verwijdering van diatrizoaat (De Corte et al. 2012). 
Het voorgaande systeem, waarbij de 1-stapsverwijdering werd geanalyseerd, vertoonde zelfs een 
grotere efficiëntie. Aangezien de introductie van nieuw geproduceerd bio-Pd eveneens geen plotse 
toename in efficiëntie veroorzaakte, werd vermoed dat het bio-Pd om een nog onbekende reden 
gekenmerkt werd door een verminderde activiteit.  

Het ABIL had helemaal geen verwijdering van het contrastmedium tot gevolg.  

Sulfamethoxazole 
Sulfamethoxazole vertoonde een schommelende efficiëntie waarbij maximaal 20 % verwijdering 
bereikt werd. Zowel het gebruik van nieuw bio-Pd als de halvering van de HRT leken geen invloed te 
hebben. De bereikte efficiëntie is wel beduidend kleiner dan deze behaald tijdens de eerste 12 dagen 
in het 1-stapsverwijderingssysteem. De Corte et al. (2012) kon geen significante verwijdering van dit 
antibioticum door bio-Pd aantonen.  

Sulfamethoxazole werd beperkt verwijderd door ABIL in deze eerste fase van het experiment. 

Carbamazepine 
Carbamazepine werd gedurende de eerste fase behoorlijk goed verwijderd (efficiëntie = 40 %), 
waarna de efficiëntie tot nul terugliep bij het halveren van de HRT. Na een korte aanpassingsperiode 
nam de verwijderingsefficiëntie door bio-Pd opnieuw toe tot 35 %. Dit ligt in de lijn van de 20 % 
verwijdering met bio-Pd in afvalwater die bij onderzoek aangetoond werd (De Corte et al. 2012). De 
efficiënties waren echter, net als bij sulfamethoxazole, kleiner dan gedurende de opstartfase van de 
1-stapsverwijderingsMBR.   

Het ABIL was gedurende de eerste fase ook in staat de polluent beperkt te verwijderen. 

Diclofenac 
Diclofenac werd in het 1-stapsverwijderingssysteem nooit verwijderd. In de bio-Pd MBR werden 
daarentegen efficiënties van 20 tot 40 % bekomen. Na 30 dagen viel de verwijdering door bio-Pd 
echter compleet stil. De verwijdering van diclofenac door bio-Pd werd reeds bij eerder onderzoek 
bestudeerd. De Corte et al. (2012) onderzocht de verwijdering van de ontstekingsremmer door bio-
Pd in functie van de pH. De polluent vertoonde een sterk pH-afhankelijke verwijdering: terwijl bij pH 
5 90 % van de component binnen 24 u verwijderd werd, werd bij pH 7 en 8 geen eliminatie 
gedetecteerd. Ook de afbraak in ziekenhuisafvalwater werd onderzocht. Diclofenac werd bij een 
concentratie van 6.40 µg L-1 en een bij een pH van 7.4 in het afvalwater aangetroffen. De behandeling 
met 50 mg L-1 bio-Pd bleek echter niet effectief. Aangezien de pH in de bio-Pd MBR 8.10 bedroeg, ligt 
de beperkte verwijdering in de lijn van de resultaten uit de literatuur.  

Het ABIL kon gedurende de eerste 30 dagen diclofenac voor 20 tot 40 % verwijderen. De 
schommelende concentraties en meer bepaald de toegenomen effluentconcentraties die soms 
optraden, doen de aanwezigheid van metabolieten en verdere degradatie tot diclofenac vermoeden. 

2.2.1.2 Verdubbeling van de hydraulische verblijftijden 
Door de verminderde werking voor diatrizoaat en carbamazepine na het verlagen van de HRT werd 
besloten deze verblijftijd van beide MBR’s vanaf dag 43 te verdubbelen. Aangezien de 
modelcomponenten in uiterst lage concentraties in het afvalwater aanwezig waren en het bij 
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dergelijk lage gehalten moeilijk is significante effecten van de behandelingen waar te nemen, werden 
vanaf dag 49 de componenten aan het influent gespiket.  

De verdubbeling van de HRT’s leidde tot een totale verblijftijd in het sequentiële systeem van 6 
dagen, waardoor de concentraties in het effluent van de bio-Pd en de ABIL-reactor geleidelijk 
toenamen met de tijd. Na 8 dagen bevatte het effluent van de ABIL-reactor echter hetzelfde gehalte 
aan diatrizoaat als het influent, wat erop wees dat het bio-Pd niet meer actief was. Hennebel et al. 
(2010) toonde aan dat de verwijdering van diatrizoaat door bio-Pd pH-afhankelijk was. In 
tegenstelling tot de resultaten voor diclofenac, waren de aanwezige condities (pH 8) wel optimaal 
voor verwijdering van het contrastmedium (80 % binnen 8 u). Zowel de toegepaste HRT als pH bleken 
dus geschikt te zijn voor verwijdering van diatrizoaat. 

De overige componenten vertoonden een analoog verloop: de effluent concentratie van de ABIL 
reactor die na 8 dagen het niveau van het influent bereikt had. Diclofenac werd opnieuw aangereikt 
in de bio-Pd reactor waaruit kan afgeleid worden dat deze MBR toch nog enige vorm van activiteit 
bevatte. Ter controle van de slechte werking werd de activiteit van het gebruikte bio-Pd getest met 
TCE, een component die bio-Pd normaal zeer goed en snel afbreekt. Het bio-Pd bleek echter ook 
voor deze component niet effectief. De reactoren werden vervolgens tijdelijk buiten werking gesteld, 
in afwachting van nieuw bio-Pd. 

2.2.1.3 Verlaagde activiteit bio-Pd: grote schaal productie 
Zowel de twee batchen bio-Pd die bij dit experiment gebruikt werden als de batch die aan de 1-
stapsverwijderingsMBR toegediend werd, vertoonden vanaf het begin een beperkte activiteit. Dit 
deed het vermoeden rijzen dat mogelijks de bio-Pd productie op grote schaal minder actief bio-Pd 
voortbracht. Het is de eerste maal dat dergelijk geproduceerd bio-Pd op grote schaal gebruikt werd.  

Figuur 98 geeft de TEM beelden van bio-Pd/Au weer zowel op kleine als op grote schaal 
geproduceerd. Het bio-Pd/Au dat op kleine schaal geproduceerd werd vertoont een mooie structuur 
met nanopartikels verspreid over het oppervlak, zonder clustervorming. De grote schaal productie 
was echter minder succesvol. Het TEM beeld vertoont duidelijk een minder goede vorming van 
biogene nanopartikels, aangezien de partikels minder goed verspreid zijn. Naast de duidelijk 
zichtbare clusters van nanopartikels werden ook onzuiverheden in het staal waargenomen. Deze 
TEM beelden deden bijgevolg reeds het vermoeden rijzen dat de activiteit en werking van de biogene 
partikels op grote schaal minder optimaal zou zijn. De beperkte efficiënties in dit onderzoek 
bevestigen dit vermoeden en wijzen wel degelijk op een fundamenteel verschil in productiviteit.  

 

Figuur 98: TEM beelden van bio-Pd/Au op (A) kleine schaal en (B) op grote schaal geproduceerd.  
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De oorzaken van de beperkte bio-Pd activiteit konden nog niet worden aangetoond. Meerdere 
factoren kunnen de productie en de geassocieerde efficiëntie beïnvloed hebben: (1) In de eerste 
plaats de groeifase, die anders en voornamelijk langer verloopt dan op kleine schaal. Fermentaties in 
volumes tot 30 liter werden uitgevoerd, terwijl in batch bij maximaal 2 liter gewerkt werd. Tijdens 
deze verlengde groeifase zou contaminatie kunnen opgetreden zijn. Bovendien werden de cellen 
tijdens het opgroeien niet geschud, zoals op kleine schaal, maar continu met lucht doorborreld. 
Schudden zorgt voor microaerofiele condities. Door de cultuur echter continu te doorborrelen blijft 
er veel meer zuurstof in het systeem aanwezig, wat een negatieve invloed kan hebben op de 
enzymen, zoals de zuurstofgevoelige hydrogenasen. (2) Daarnaast zou de overmatige aanwezigheid 
van lucht in de continue centrifuge ook een probleem kunnen vormen, waardoor de activiteit van de 
hydrogenasen, essentieel bij de vorming van bio-Pd, afnam. De continue centrifuge voor gebruik met 
N2-gas doorborrelen zou dit probleem mogelijks kunnen verhelpen. (3) Daarnaast zou het gebruik 
van deze continue centrifuge mogelijks tot een verhoogd percentage dode cellen kunnen leiden, 
aangezien de g krachten hoger zijn dan bij de normale procedure en de cellen meerdere malen aan 
deze hoge kracht worden afgecentrifugeerd. Dode cellen zijn echter niet meer in staat Pd(II) te 
reduceren en kunnen bijgevolg ook geen bio-Pd meer vormen. Diverse factoren kunnen dan ook de 
verminderde efficiëntie tot gevolg hebben. Hoewel het bij deze experimenten steeds bio-Pd betrof 
dat op grote schaal geproduceerd werd in plaats van bio-Pd/Au, dat op de TEM beelden is 
weergegeven, zullen de problemen en onvolkomenheden analoog zijn. 

2.2.1.4 Bio-Pd/Au nanopartikels 
In afwachting van een verbeterde procedure op grote schaal, werden de nieuwe biogene 
nanopartikels op kleine schaal geproduceerd. Er werd bij het heropstarten van de MBR’s echter 
geopteerd bio-Pd/Au te gebruiken in plaats van bio-Pd. Deze bimetallische nanopartikels hadden 
immers hun doeltreffendheid reeds bewezen voor de verwijdering van diclofenac. Terwijl de 
eliminatie van diclofenac door bio-Pd niet effectief was bij een pH van 8, waren bio-Pd/Au partikels in 
staat bij deze pH meer dan 60 % diclofenac te verwijderen (De Corte et al. 2012).  

Dit nieuwe bio-Pd/Au leidde echter niet tot een optimale verwijdering. Diatrizoaat, dat bij pH 8 reeds 
uitstekend verwijderd wordt door de monometallische nanopartikels, kende een beperkte 
verwijdering van 20 %. Het gehalte aan sulfamethoxazole werd helemaal niet beïnvloed door het  
bio-Pd/Au, maar dit is in overeenstemming met de literatuur (De Corte et al. 2012). Carbamazepine 
was gevoeliger voor de behandeling in de bio-Pd/Au MBR; de verwijdering varieerde van nul tot 20 % 
en bereikte zelfs eenmalig een efficiëntie van 60 %. De MBR had geen verwijdering van diclofenac tot 
gevolg, wel opnieuw een aanrijkend effect, wat kan wijzen op degradatie van metabolieten. 

Hoewel carbamazepine bij eerder onderzoek door De Corte et al. (2012) voor 100 % verwijderd werd 
binnen een tijdspanne van 4 u, in plaats van de bekomen 60 %, doet voornamelijk de zeer beperkte 
activiteit van de bimetallische nanopartikels ten opzichte van diatrizoaat en diclofenac vragen rijzen. 
De efficiëntie waarmee diatrizoaat normaal verwijderd wordt bedraagt zelfs bij de beschouwde pH 
80 % in 8 u tijd (Hennebel et al. 2010). Ook de uitgevoerde batchtesten hebben de snelle activiteit 
van de biogene nanopartikels ten opzichte van het contrastmedium bewezen. En terwijl de 
monometallische nanopartikels op basis van palladium niet in staat waren de ontstekingsremmer te 
verwijderen bij een pH van 8, leidde bio-Pd/Au wel tot een eliminatie van 60 % (De Corte et al. 2012). 
Een slechte productie kan niet aan de basis van het probleem liggen aangezien de nanopartikels 
volgens de gekende procedure op kleine schaal aangemaakt werden, volgens de methode die steeds 
aanleiding geeft tot mooie biogene nanopartikelvorming. Bovendien werd voor het heropstarten van 
de MBR met het bio-Pd/Au nog een activiteitstest met TCE gedaan die een zeer hoge reactiviteit 
aantoonde.  
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2.2.1.5 Verlaagde activiteit bio-Pd/Au: invloed milieumatrix 
Een mogelijke oorzaak dient dan gezocht te worden bij het te behandelen medium. Het ziekenhuis- 
afvalwater is een zeer complexe reële milieumatrix, boordevol andere moleculen en polluenten die 
tijdens de behandeling van de beschouwde modelcomponenten kunnen interfereren. De 
nanopartikels kunnen een hele range aan componenten uit het afvalwater reduceren zoals nitriet, 
nitraat, N-nitrosamines of andere gehalogeneerde farmaceutica (Chaplin et al. 2012). De lage 
gehalten aan nitriet en nitraat, in het influent aanwezig, werden inderdaad steeds in de bio-Pd MBR 
verwijderd. Daarnaast kan de aanwezigheid van sulfaat in het afvalwater van groot belang zijn. Het 
aanwezige sulfaat kan gereduceerd worden door de biogene nanopartikels. Gereduceerd zwavel 
vormt immers sterke complexen met palladium waardoor de reactiesites geblokkeerd worden en 
bijgevolg de modelcomponenten geen reductie meer kunnen ondergaan (Angeles-Wedler et al. 
2009). Lage gehalten aan sulfiden (0.06 mg L-1) kunnen de activiteit van de katalysator reeds 
significant verminderen. Deze inhibitie is bij lage sulfideconcentraties pH-afhankelijk: factor 10-12 bij 
pH hoger dan 7, factor 3.6 bij pH 3. De heersende pH in de MBR (8.1) leidde bijgevolg tot een hogere 
gevoeligheid voor inhibitie door sulfides. Hogere S-concentraties (0.45 mg L-1) leidden tot een totale 
en permanente deactivatie van de katalysator, onafhankelijk van de pH. Deze inhibitiefactoren 
werden onderzocht bij de inhibitie van Pd/Al2O3 maar een gelijkaardige invloed wordt verwacht bij 
biogene Pd-nanopartikels. De zeer hoge sulfaatconcentraties (30 mg SO4

2--S L-1) die bij dit experiment 
in het afvalwater gedetecteerd werden en de daling in sulfaatconcentraties die optrad na 
behandeling met de bio-Pd MBR doen het vermoeden rijzen dat de nieuw geproduceerde biogene 
nanopartikels steeds opnieuw vervuild werden door de gereduceerde sulfides.  

Het bio-Pd op grote schaal geproduceerd werd reeds vanaf het begin gekenmerkt door een lagere 
activiteit door de niet optimale productiemethode. In combinatie met inhibitie door gereduceerde 
componenten zoals sulfiden en andere beïnvloedende factoren door gebruik van het afvalwater 
leidde dit tot beperkte efficiënties. De laatst gebruikte bio-Pd/Au nanopartikels vertoonden voor het 
gebruik in de MBR een zeer hoge activiteit. Eens in gebruik genomen trad de inhibitie reeds op zeer 
korte termijn op. Nochtans zouden deze bimetallische nanopartikels volgens de literatuur over een 
betere weerstand tegenover inhibitie moeten beschikken (Chaplin et al. 2012). Het veranderen van 
de elektronische structuur van palladium door de elektronische interactie tussen palladium en goud 
zou aan de basis hiervan liggen. Deze betere weerstand had echter bij de hoge sulfaatgehalten in de 
MBR weinig effect.  

Een zeer complexe matrix zoals het behandelde ziekenhuisafvalwater leidt dan ook duidelijk tot 
enkele knelpunten bij de verwijdering van de micropolluenten. Het vervuilde palladium zou kunnen 
geregenereerd worden door het gebruik van sterke oxidanten zoals kaliumpermanganaat (Angeles-
Wedler et al. 2008). Dit product heeft echter ook een biocide werking. Met het oog op de koppeling 
met een navolgende ABIL membraanreactor zou het gebruik van dit oxidant dan ook geen goede 
keuze zijn. Andere oplossingen ter regeneratie van de geïnhibeerde biogene nanopartikels of 
alternatieve voorbehandelingsmethoden dienen gezocht te worden. 

2.2.1.6 Nitrificerende mengcultuur: verbeterde werking 
Naast de activiteit van de biogene nanopartikels dient ook nog de werking van de ABIL reactor sinds 
het heropstarten van de MBR’s geëvalueerd te worden. De rustpauze, door het buiten werking zijn 
van de MBR’s, heeft de bacteriële cultuur en de verwijderingscapaciteit duidelijk beïnvloed.  

Diatrizoaat 
Terwijl gedurende de eerste fasen van de MBR diatrizoaat zelden verwijderd werd en de concentratie 
in de reactor zelfs nog toenam, betekende de rustpauze het begin van een uitstekende verwijdering 
van het contrastmedium. De verwijderingsefficiëntie nam toe tot een constant niveau van 95 %. 
Aangezien de component gekend is als een zeer resistente polluent en de joodatomen bijgevolg niet 
makkelijk verwijderd worden, rijst het vermoeden dat het hier om een analoge modificatie gaat als 
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bij onderzoek van Kalsch et al. (1999), namelijk deacetylering van het contrastmedium. Bij de 1-
stapsverwijdering werd ook afbraak van diatrizoaat waargenomen, weliswaar beperkter, die zich pas 
inzette na stabilisatie van de cultuur. Ook deze cultuur had 70 dagen nodig vooraleer de zeer goede 
verwijdering optrad. Figuur 99 geeft het hypothetische en verwachte reactieschema voor diatrizoaat 
weer. Aangezien het bio-Pd/Au geïnhibeerd werd door interfererende componenten zoals sulfiden, 
trad de verwachte dehalogenatie tot DAPA niet op. In de plaats stroomde het diatrizoaat gewoon 
door de bio-Pd/Au MBR en werd het vervolgens in de ABIL reactor gedegradeerd, vermoedelijk door 
deacetylering. Het gedeacetyleerde afbraakproduct is zo echter nog steeds in het bezit van de 
halogenen waardoor het AOX-gehalte van de afvalstroom niet afgenomen was. Het doel was een 
gedehalogeneerd afbraakproduct te bekomen, waarbij DAPA mogelijks ook deacetylering had 
ondergaan. Een optimale werking van beide MBR’s in serie zou kunnen leiden tot een significante 
daling van het AOX-gehalte van de afvalstroom.  

 

Figuur 99: Schematische weergave van het hypothetische (A) en verwachte (B) reactieschema van diatrizoaat. (A) De 
gereduceerde sulfiden inhiberen het bio-Pd/Au oppervlak waardoor diatrizoaat niet gedehalogeneerd kan worden. De 
navolgende ABIL membraan bioreactor kan vervolgens het contrastmedium degraderen, door bijvoorbeeld deacetylering 
zoals aangetoond werd door Kalsch et al. (1999). (B) Bij een optimale reactiviteit van de biogene nanopartikels zou 
diatrizoaat in de bio-Pd/Au MBR gedehalogeneerd worden tot DAPA, dat vervolgens in de ABIL reactor verder 
afgebroken kan worden. De voorgestelde deacetylering is een potentiële degradatiepathway.  

Sulfamethoxazole, carbamazepine en diclofenac 
Daarnaast had de ontstane bacteriële cultuur in de ABIL reactor een gemiddelde verwijdering van 
sulfamethoxazole (tot 35 %) tot gevolg. Deze efficiëntie hield echter niet stand en liep vervolgens  tot 
nul terug. Carbamazepine was helemaal niet gevoelig voor de bacteriële degradatie, diclofenac 
daarentegen wel. De cultuur was in staat 20 tot 55 % van de onstekingsremmer uit het afvalwater te 
elimineren. Deze capaciteit is zeer gelijkaardig aan die bekomen bij de 1-stapsverwijdering, met 
efficiënties variërende van 20 tot 40 %. De literatuur vermeldt zeer uiteenlopende resultaten over de 
verwijdering van diclofenac maar een aangereikte nitrificerende cultuur zou in staat moeten zijn de 
component te verwijderen (Tran et al. 2009). De mogelijke afbraakproducten werden echter niet 
onderzocht. Daarnaast is ook opnieuw een klein aanrijkend effect van de polluent merkbaar, na 
behandeling in de bio-Pd MBR. De mogelijke verklaring hierbij is de degradatie van humane 
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metabolieten die leidden tot verhoogde concentraties aan diclofenac, zoals reeds eerder verklaard 
(Figuur 96).  

2.2.2 Referentiereactor 

Deze membraan bioreactor, gebaseerd op ABIL, werd pas in een latere fase opgestart. Een cultuur 
heeft, zoals bij de andere MBR’s te bemerken viel, vaak een langere opstart nodig om zich te kunnen 
stabiliseren en om de capaciteit te kunnen ontwikkelen om polluenten af te breken. De relatief korte 
termijn waarbinnen de MBR gedraaid heeft (30 dagen) moet dan ook in het achterhoofd gehouden 
worden bij het bestuderen van de resultaten. 

De geïnoculeerde ABIL cultuur bezorgde de reactor reeds snel een zeer goede nitrificerende werking. 
Er dient wel opgemerkt te worden dat vanaf dag 5 de nitraatgehaltes in de reactor steeds verwijderd 
werden. Mogelijks trad er dan ook denitrificatie op. De biofilm, die op het membraan gevormd werd, 
kan aanleiding gegeven hebben tot de vorming van een anoxische zone. Binnen deze zone zou 
denitrificatie voor de verwijdering van het nitraat uit het effluent kunnen gezorgd hebben. 

Diatrizoaat 
Na een relatief korte opstartfase waarin de verwijderingsefficiëntie voor diatrizoaat een 
schommelend verloop vertoonde, had de cultuur reeds een optimale capaciteit ontwikkeld om het 
contrastmedium te verwijderen. Een efficiëntie van 94 % werd al na 30 dagen bereikt. Gezien de ABIL 
cultuur in de sequentiële set-up hier 70 dagen voor nodig had, is dit zeer snel. Mogelijks ondergaat 
de polluent hier een analoge degradatie als hiervoor aangenomen werd, namelijk een deacetylering 
van de molecule (Kalsch 1999). De uitstekende eliminatie van diatrizoaat in zowel de sequentiële set-
up als in de referentiereactor toont duidelijk aan dat een op ABIL gebaseerde cultuur in staat is het 
contrastmedium te degraderen.  

Sulfamethoxazole, carbamazepine en diclofenac 
Sulfamethoxazole en diclofenac werden relatief goed verwijderd in het begin van het experiment, 
waarna de efficiëntie afnam met de tijd. Carbamazepine werd helemaal niet verwijderd. Terwijl de 
referentiereactor bij de 1-stapsverwijdering, gevoed met een hoge COD-input uit het ruwe 
afvalwater, nog een opstartfase nodig had vooraleer een stabiele cultuur in staat was de 
componenten te verwijderen, is de snelle verwijderingscapaciteit bij deze referentiereactor 
opmerkelijk.  

2.2.3 Microbiële gemeenschap 

Naast een vergelijkingsbasis voor de verwijdering van de modelcomponenten, had de 
referentiereactor voornamelijk tot doel een referentie te vormen voor de microbiële gemeenschap. 
Enkele belangrijke onderzoeksvragen werden vooropgesteld. Zo diende er nagegaan te worden of de 
cultuur een evolutie in de tijd kende en of deze cultuur door andere species gekenmerkt werd in 
vergelijking met de ABIL cultuur in de sequentiële set-up. Had met andere woorden het vooraf 
behandelen van het afvalwater met bio-Pd al dan niet een invloed op de ABIL cultuur. De 
referentiereactor werd later opgestart en kan bijgevolg slechts over een kleinere periode 
geëvalueerd worden. 

2.2.3.1 Evolutie in de tijd: sequentiële ABIL versus referentiereactor 

Rijkheid 
De evolutie van de rijkheid van de culturen in beide reactoren vertoont een gelijkaardige stijgende 
trend. De MBR’s, beide opgestart met een industrieel geproduceerde ABIL cultuur, vertoonden door 
dit inoculum een beginnende rijkheid van 20 tot 50. Later nam deze parameter in beide reactoren 
toe tot 130. De aanwezigheid van lagere ammonium- en nitraatgehaltes in het afvalwater in 
vergelijking met de opgroeifase zorgen voor een eerste veranderde factor voor de ABIL cultuur. 
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Daarnaast beïnvloedt de lage COD-input ook de microbiële gemeenschap. Een derde factor, die 
tevens zeer belangrijk is, is de aanwezigheid van een uitgebreid gamma aan micropolluenten. Deze 
farmaceutica en contrastmedia veroorzaken latente stress waardoor de microbiële gemeenschap en 
hun samenstelling onder druk komt te staan. Al deze factoren leiden bijgevolg tot een microbiële 
cultuur met een veel grotere rijkheid dan het commerciële ABIL. Deze invloed was bij beide 
reactoren in sterke mate aanwezig. Deze hoge parameterwaarden duiden op een zeer gastvrije 
cultuur met een hoge microbiële diversiteit en hoge draagkracht (Marzorati et al. 2008). 

Na deze stijgende trend nam de rijkheid in de sequentieel geschakelde ABIL reactor drastisch af. De 
beslissing om de componenten aan het afvalwater te spiken door middel van sterke 
methanoloplossingen ligt vermoedelijk aan de basis van deze zeer significante daling. Figuur 100 
geeft de evolutie van de gemeenschap in deze MBR weer, onder invloed van de methanoldosering. 
Het toedienen van dit solvent, gedurende 5 dagen, had vermoedelijk een toxische werking op de 
aanwezige nitrificerende cultuur (Figuur 100, A). Dit bevestigt de stilgevallen nitrificatie die 
gedurende deze tijdspanne op te merken viel. Een specifieke heterotrofe cultuur kon zich door de 
hoge COD-input ontwikkelen. De zeer beperkte similariteit (27 %) geeft de sterke verandering in de 
cultuur aan. De rijkheid gedurende deze periode was uitermate laag, wat een gevolg is van de 
moeilijke omstandigheden waaraan de organismen werden blootgesteld. Het organisatieniveau was 
zeer hoog, wat duidt op een monocultuur, gekenmerkt door een te beperkte diversiteit.   

 

Figuur 100: Visuele voorstelling van de methanoldosering op de microbiële gemeenschap in de sequentieel geschakelde 
ABIL reactor. De DGGE banden na 40, 55 en 68 dagen worden voorgesteld. De pijl geeft het begin van de 
methanoldosering aan (t = 49). Naast de visuele voorstelling wordt de evolutie in de gemeenschap ook aan de hand van 
de parameters rijkheid (Rr) en organisatie (Co) weergegeven. Onderaan de figuur wordt de similariteit telkens tussen 
twee tijdstippen aangeduid.   

Na 5 dagen werd de relatief hoge input aan methanol gestopt. Enkele dagen later werd bovendien de 
MBR voor tien dagen buiten werking gesteld. Gedurende deze rustpauze kreeg de heterotrofe 
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cultuur geen hoge COD-input meer waardoor deze cultuur vermoedelijk in belang afnam en een 
nitrificerende cultuur zich kon herstellen (Figuur 100, B). De methanoldosering had een blijvende 
invloed tot gevolg, aangezien de similariteit voor en na 71 % bedroeg. De referentiereactor werd niet 
aan dit solvent blootgesteld.  

Organisatie van de gemeenschap 
Ook voor deze parameter vertoonden beide reactoren dezelfde trend. Het startinoculum werd 
gekenmerkt door een organisatieniveau van 50 tot 60 %. Door de invloed van het afvalwater nam 
deze parameter af, tot waarden variërend tussen 25 en 40 %. Beide culturen evolueren naar een 
organisatieniveau van 25 tot 30 %, de overgang tussen een cultuur met een sterke gelijkheid en een 
meer mature cultuur. Een cultuur met een sterke gelijkheid kent geen echte interne structuur 
waarbij enkele species dominant aanwezig zijn. Naast een beperkte organisatie kennen deze culturen 
ook een beperkte specialisatie. De meer mature cultuur wordt gekenmerkt door een hogere vorm 
van organisatie waarbij enkele species meer dominant aanwezig zijn. Door de grotere getallen waarin 
deze species aanwezig zijn maar ook door de aanwezigheid van vele andere, kan de gemeenschap 
beter omgaan met veranderende condities en terwijl toch zijn functionaliteit bewaren. Dit wordt dan 
ook aanzien als een evenwichtige microbiële gemeenschap (Marzorati et al. 2008). De geëvolueerde 
ABIL culturen bevonden zich op de grens van beide type gemeenschappen. 

Similariteit  
Naast de evolutie in de tijd en de similariteit per reactor, kunnen beide reactoren ook vergeleken 
worden. Aangezien de referentiereactor geen methanol toegediend kreeg is een volledige 
vergelijking in de tijd niet echt nuttig. Wel kunnen de eindstalen van beide reactoren met elkaar 
vergeleken worden. De rijkheid en het niveau van organisatie waren voor beide zeer gelijkaardig. De 
similariteit bedroeg echter maar 65 %. Hoewel het om hetzelfde startinoculum ging, werd door de 
methanoldosering de microbiële gemeenschap in de sequentieel gekoppelde ABIL MBR vermoedelijk 
in sterke mate beïnvloed. Beide culturen hebben zich dus in de loop van het experiment tot een 
specifieke microbiële gemeenschap ontwikkeld, met een finale gelijkenis van 65 %. Niettegenstaande 
deze gelijkenis slechts middelmatig is, waren beide culturen op het einde van het experiment in staat 
diatrizoaat bij een zeer hoge efficiëntie (94 %) te verwijderen.   

2.2.3.2 Similariteit heterotrofe culturen 
Aangezien het 1-stapsverwijderingssysteem gevoed werd met ruw afvalwater, dat een veel hogere 
COD concentratie bevatte dan het behandelde water, kon de invloed van deze hoge COD-input 
vergeleken worden met het effect van de methanoldosering bij de sequentiële set-up. De reactoren 
waren allemaal opgestart met een analoog inoculum, ABIL. Het toedienen van methanol had 
vermoedelijk echter het ontstaan van een andere cultuur tot gevolg, aangezien de similariteit met de 
ABIL cultuur van de 1-stapsverwijdering slechts 15 tot 30 % bedroeg. 

2.2.4 Identificatie degradatieproducten 

Om een beter inzicht te krijgen in de sequentiële afbraak door biogene nanopartikels en een op ABIL 
gebaseerde bacteriële cultuur, werd de afbraak van diatrizoaat en diclofenac in een batchexperiment 
bestudeerd. De componenten werden aan de oplossing gespiket zonder gebruik te maken van het 
ziekenhuisafvalwater, om de invloed van deze matrix te kunnen elimineren. 

2.2.4.1 Diatrizoaat en afbraakproducten 
Bij het begin van het experiment werd naast een grote piek voor diatrizoaat eveneens een beperkt 
signaal waargenomen voor het monogedehalogeneerde afbraakproduct, dia-I2H. De snelle reactie 
van diatrizoaat tot dia-I2H, die reeds plaatsvond alvorens H2 als H-donor aan de oplossing was 
toegevoegd, wijst op de aanwezigheid van resten formiaat die de reactie konden katalyseren.  Zes 
dagen na het begin van het experiment werd nauwelijks nog diatrizoaat teruggevonden en 
vertoonde de piek voor het volledig gedehalogeneerde product, DAPA, een relatief sterke intensiteit. 
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De bio-Pd/Au nanopartikels hadden door toediening van waterstofgas als H-donor onder anaerobe 
omstandigheden het contrastmedium goed afgebroken. Dit is in overeenstemming met de literatuur 
(Hennebel et al. 2010). Deze onderzoekers waren in staat 20 mg L-1 diatrizoaat uit een gespikete 
oplossing te verwijderen binnen 4 u. Na 72 u bevatte de behandelde oplossing in dat onderzoek 
enkel nog dia-IH2 en dia-H3 (DAPA). Het mono- en digedehalogeneerde afbraakproduct werden na 6 
dagen in de MS2 spectra niet meer gedetecteerd, wat een logisch gevolg is van de hoge 
reactiesnelheid waarmee diatrizoaat door de biogene nanopartikels kan afgebroken worden.  

De ABIL cultuur uit de sequentiële set-up werd 9 dagen na het begin van het experiment aan de 
stalen toegevoegd, samen met een ammoniumbron. Na 13 dagen was de piek voor DAPA uit het 
spectrum verdwenen. Er werden echter vier nieuwe spectrumpieken waargenomen. Opmerkelijk 
hierbij is dat de massa’s van deze nieuwe pieken overeenstemmen met de massa’s van diatrizoaat, 
DAPA en de gehalogeneerde tussenproducten. De retentietijden waren echter verschillend en 
bovendien zeer kort. Aangezien diatrizoaat, dia-I2H en dia-IH2 reeds na 6 dagen uit het spectrum 
verdwenen waren, vormt het een opmerkelijk gegeven dat 7 dagen later nieuwe pieken te bemerken 
waren met een overeenstemmende massa.  

Verschillende factoren kunnen aan de basis liggen van deze zeer snel eluerende spectrumpieken. 
Eerst en vooral werd nagegaan of het spectrum beïnvloed werd door een contaminatie op de kolom. 
Aangezien geen overeenstemmende pieken te bemerken vielen bij het analyseren van een 
controlestaal, een methanoloplossing, werd deze hypothese uitgesloten. Daarnaast is het mogelijk 
dat de toegevoegde ABIL cultuur interferentie of contaminatie veroorzaakt zou hebben, en dit op 
twee manieren. De nieuwe en bovendien vroeg eluerende pieken werden pas in het spectrum 
gedetecteerd na het toedienen van de ABIL cultuur aan de stalen. Een eerste hypothese stelt dat 
deze cultuur de chromatografie kan verstoord hebben. Een bacteriële cultuur zoals dit ABIL kan 
aanzien worden als een complexe en mogelijks vervuilde matrix, die bijgevolg de chromatografische 
scheiding van de componenten kan verstoord hebben. Anderzijds kan het toevoegen van de ABIL 
cultuur ook voor contaminatie gezorgd hebben door de aanwezigheid van polluenten in de oplossing. 
Aangezien het ABIL voor de test deel uitmaakte van de ABIL membraan bioreactor in de sequentiële 
set-up, bevatte het gebruikte ABIL staal naast de bacteriële cultuur ook afvalwater uit de reactor. Er 
werd reeds meerdere malen aangehaald dat dit een zeer complexe milieumatrix betreft, wat 
aanleiding kan geven tot interferenties. Mogelijks bevatte dit afvalwater nog lage gehalten aan 
diatrizoaat en de gehalogeneerde afbraakproducten, waardoor dezen, eens aan de oplossing 
toegevoegd, aanleiding gaven tot de detectie van de verschillende componenten.    

Er dient dan echter wel nog een verklaring gezocht te worden voor de ingekorte retentietijd van deze 
componenten. Mogelijks hebben de verschillende moleculen een binding ondergaan met een 
kleinere polaire groep waardoor de retentietijd ingekort werd en de moleculen bijgevolg zeer vroeg 
elueerden. De binding met de groep moet echter zwak geweest zijn waardoor deze snel opgeheven 
werd en de groep bijgevolg geen invloed had op de massa’s in de MS2 spectra. Een binding met een 
kleine polaire groep of de vorming van een conjugaat lijken plausibele oorzaken te zijn voor de korte 
retentietijd. De toegevoegde bacteriële cultuur zou deze binding met de bestudeerde componenten 
kunnen gecreëerd hebben. Door de toediening van het ABIL, opgelost in afvalwater, zal samen met 
deze complexe matrix, naast de modelcomponenten, een gamma aan andere moleculen in de stalen 
geïntroduceerd zijn. Een binding met een polaire molecule uit deze oplossing is dan ook mogelijk.  

Na 16 dagen was de piek, overeenkomstig met de massa van diatrizoaat beperkt in intensiteit 
gestegen terwijl deze overeenkomstig met dia-I2H in sterke mate was toegenomen. De overige twee 
bleven nagenoeg constant.    

De exacte structuur en reacties die zich voltrokken hebben zijn nog niet geïdentificeerd. Hiervoor 
dienen bijkomende testen uitgevoerd te worden. Om de rol van ABIL bij de verstoring van het 
chromatogram te kunnen ophelderen, kan een verdunde ABIL oplossing geanalyseerd worden, 
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zonder de aanwezigheid van afvalwater. Enkel de bacteriële cultuur zal bij deze stalen interferentie 
kunnen veroorzaken waardoor uitsluitsel zal kunnen gegeven worden over het belang van ABIL bij de 
beïnvloeding van het chromatogram. Daarnaast zou aan de gebruikte stalen diatrizoaat kunnen 
gespiket worden om zo te kunnen nagaan of ook de retentietijd van deze component beïnvloed 
wordt. Op deze manier kan achterhaald worden of de vroeg eluerende piek al dan niet overeenstemt 
met diatrizoaat. 

2.2.4.2 Diclofenac en afbraakproducten 
De afbraak van diclofenac werd eveneens onderzocht. Bij de begin van het experiment werd enkel 
diclofenac gedetecteerd, bij een hoge intensiteit. Zes dagen later werd nauwelijks nog diclofenac 
teruggevonden. De behandeling met bio-Pd/Au leidde echter niet tot de vorming van APAA, zoals in 
eerder onderzoek aangetoond werd (De Corte et al. 2012). Drie andere pieken werden op dit tijdstip 
gedetecteerd. Bij massa 234,0 (retentietijd 18.58 min) werd een eerste piek in de full MS 
waargenomen, bij massa 216,0 de twee andere (retentietijd 18.58 en 24.78 min). Mogelijks trad een 
gedeeltelijke dehalogenatie op, in combinatie met een andere modificatie, bijvoorbeeld de 
afsplitsing van de carboxylgroep (Figuur 101). Dit is een hypothetische reactie die echter niet 
aangetoond kon worden aangezien geen MS2 scan voor de onbekende pieken werd uitgevoerd. Met 
behulp van dergelijke scan zou het eventueel mogelijk zijn de onbekende componenten te 
identificeren. 

 

Figuur 101: Voorstelling van het hypothetische afbraakproduct van diclofenac (massa 216,0)  

Na het toevoegen van de nitrificerende cultuur nam de intensiteit van deze drie pieken in grote mate 
af. Na 16 dagen werden nog lagere oppervlaktes gedetecteerd. Er werden echter geen nieuwe 
pieken in het spectrum aangetroffen. Het is dan ook mogelijk dat de componenten, 
overeenstemmend met deze drie spectrumpieken, door de toegevoegde ABIL cultuur verder 
afgebroken werden en volledige mineralisatie bekomen werd, aangezien geen enkele andere 
component gevormd werd. Een goede sequentiële verwijdering van de ontstekingsremmer zou in dat 
geval opgetreden zijn. 

3 Actief kool kolommen 

Reductie door biogene nanopartikels kan ook toegepast worden in combinatie met andere 
behandelingsstrategieën. De adsorptie van polluenten op actief kool werd reeds veelvuldig toegepast 
in de productie van drinkwater. Actief kool, met een hoofdzakelijk apolair oppervlak, adsorbeert 
voornamelijk moleculen met een lage polariteit (Rodriguez-Reinoso et al. 1992). De interactie met 
polaire componenten is veel beperkter (de Ridder et al. 2010). Het gebruik van een (katalytische) 
reductiestap kan aan dit probleem een oplossing bieden. Componenten beschikken na reductie vaak 
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over minder polaire groepen en bijgevolg een meer apolair/hydrofoob karakter. Door het gebruik 
van een reducerende voorbehandelingsstap zouden de te verwijderen polluenten dus meer 
hydrofoob kunnen gemaakt worden waardoor een betere adsorptie op het actief kool verkregen 
wordt.   

3.1 Sorptietest  

De verklaring voor een verschil in adsorptie kan gezocht worden in zowel de moleculegrootte als de 
hydrofobiciteit van de component. Bij diatrizoaat kan op basis van de verschillende koolbelading 
besloten worden dat DAPA veel beter geadsorbeerd wordt (factor tien verschil in koolbelading). De 
verklaring kan enerzijds gevonden worden in de parameter log D, dat een maat is voor de 
hydrofobiciteit. Deze parameter ligt hoger voor DAPA dan voor diatrizoaat, wat wijst op een meer 
hydrofoob karakter. De neiging om te adsorberen aan een hydrofoob adsorbens (zoals actief kool) is 
hier sterker. Anderzijds kan ook het verschil in moleculegrootte een belangrijke rol gespeeld hebben. 
Diatrizoaat bevat drie grote joodatomen. Door dehalogenatie verkleint de molecule bijgevolg in 
sterke mate waardoor deze component dieper in de actief kool poriën kan dringen, en dus ook in 
kleinere poriën kan adsorberen, waartoe diatrizoaat niet in staat is.  

Voor diclofenac kan de verklaring in adsorptieverschil voornamelijk gezocht worden bij de 
verschillende log D-waarde. Het verschil in grootte van deze twee stoffen is namelijk veel minder 
uitgesproken als bij diatrizoaat en DAPA. De log D waarde voor diclofenac is echter groter waardoor 
diclofenac een factor 2.5 keer beter adsorbeert dan APAA.        

3.2 Continue actief kool kolommen 

De invloed van een reducerende voorbehandelingsstap werd op reactorschaal getest. De adsorptie 
van de modelcomponenten uit afvalwater werd vergeleken met de sorptie wanneer datzelfde water 
voorbehandeld was in een bio-Pd MBR.  

Wanneer de sorptiecurves van het experiment bestudeerd worden kunnen eerst en vooral de niet 
optimale efficiënties bemerkt worden, beïnvloed door de gebruikte matrix. Afvalwater is een reële 
en zeer complexe milieumatrix. De aanwezigheid van talloze andere componenten kan de adsorptie 
beïnvloeden. Een lagere efficiëntie die de referentie actief kool kolom bereikte kan dus het gevolg 
zijn van polluenten die mogelijks in hogere concentraties in het afvalwater aanwezig zijn of een 
betere sorptie vertonen en bijgevolg de adsorptiesites op het actief kool innemen in de plaats van de 
bestudeerde componenten.  

Dat er een grote variatie in sorptiecapaciteit bestaat wordt bewezen door de efficiënties bereikt door 
de verschillende modelcomponenten. De interactie tussen diatrizoaat en het actief kool was het 
meest beperkt, terwijl carbamazepine de beste adsorptie vertoonde. Een verschil in lading onder de 
toegepaste reactorcondities en de aanwezigheid van meer of minder polaire groepen kan de 
sorptiecapaciteit van de betrokken molecules in sterke mate bepalen. De aanwezigheid van sterk 
adsorberende polluenten in het afvalwater kan dus de betrokken efficiënties sterk beïnvloed hebben. 
De volledige samenstelling van het gebruikte afvalwater werd in dit experiment echter niet 
onderzocht. 

Het doel van het experiment was om na te gaan in welke mate de reductieve condities in de bio-Pd 
MBR de adsorptie zouden beïnvloeden. De invloed van een reducerende voorbehandeling op de 
sorptie-efficiëntie op granulair actief kool werd reeds getest voor melanoidines en humuszuren, 
beide gekenmerkt door complexe structuren met (aromatische) ringstructuren en meerdere dubbele 
bindingen. De bestudeerde afvalstromen, door elektrolytische reductie voorbehandeld, vertoonden 
een verbeterde adsorptie op het actief kool (Satyawali et al. 2007; Satyawali et al. 2010). De 
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reductiestap leidde tot meer hydrofobe en apolaire moleculen die de adsorptiesites op het actief 
kool beter konden benutten.  

De reductieve condities in de bio-Pd MBR kunnen aanzien worden als een soortgelijke 
voorbehandelingsstap. Gedurende de eerste 30 dagen van het experiment leidde de actief kool 
kolom die na de bio-Pd reactor geschakeld was tot hogere sorptie-efficiënties van de bestudeerde 
moedermoleculen. Aangezien het nog steeds de moedermoleculen zijn die na de bio-Pd MBR 
gedetecteerd worden, dient de oorzaak van de hogere efficiëntie elders gezocht te worden dan bij de 
bestudeerde componenten. Zoals reeds eerder aangehaald bevat een reële milieumatrix, zoals 
ziekenhuisafvalwater, naast de modelcomponenten nog een gamma aan andere polluenten. De 
gecreëerde reducerende omstandigheden in de bio-Pd membraanreactor kunnen deze componenten 
deels gemodificeerd of afgebroken hebben. Bovendien zou het membraan in de MBR eventueel 
bepaalde componenten kunnen geëlimineerd hebben. De bestudeerde modelcomponenten zouden 
op die manier minder competitie kunnen ondervinden na behandeling in de bio-Pd MBR en bijgevolg 
betere adsorptie vertonen.   

Na het heropstarten van de kolommen werden plots betere efficiënties bekomen, die na verloop van 
tijd weer tot een lager niveau afvlakten. Het bovenvermelde fenomeen, de betere adsorptie na 
reductieve behandeling, was in deze tweede fase voornamelijk bij diatrizoaat nog merkbaar. De 
overige drie componenten kenden een opmerkelijke toename in sorptie-efficiëntie in de 
referentiereactor. De betere adsorptie was voornamelijk te wijten aan de efficiëntere werking van de 
referentiereactor aangezien de met bio-Pd MBR gekoppelde kolom dezelfde prestaties behaalde in 
vergelijking met de eerste fase. Het uitgebreid backwashen van deze kolom en het behandelen met 
kokend water zou een reden kunnen zijn, hoewel de andere actief kool kolom op een analoge manier 
behandeld werd.  

Aangezien de bio-Pd MBR geen optimale werking vertoonde kon de gestelde hypothese niet 
geëvalueerd worden. De volledig gedehalogeneerde afbraakproducten van diatrizoaat en diclofenac, 
DAPA en APAA, werden niet gevormd waardoor de verbeterde sorptie niet getest kon worden. Het is 
evenwel mogelijk dat de reducerende omstandigheden in deze reactor aanleiding gegeven hebben 
tot de vorming van meer hydrofobe moleculen, die vervolgens een betere adsorptie vertoonden. 
Wanneer de componenten echter gemodificeerd werden door de reductieve condities, zal een 
wijziging in de chemische structuur ervoor zorgen dat de molecule niet meer als de modelcomponent 
gedetecteerd wordt. De totale impact van de reductieve condities is dan ook enkel in te schatten 
wanneer meerdere afbraakproducten van elke modelcomponent in de tijd opgevolgd worden. 

Deze continue actief kool kolommen laten het dan ook niet toe fundamentele conclusies te trekken. 
Bovendien dienen de resultaten enkel als een indicatie gezien te worden aangezien enkele 
beïnvloedende factoren een mindere werking kunnen veroorzaakt hebben: (1) De kolommen werden 
gedimensioneerd op de lage gehalten aan modelcomponenten die in de beginperiode van de set-up 
in het afvalwater aanwezig waren. Door na een tijd de componenten te spiken lagen de 
concentraties die de kolommen te verwerken kregen vele malen hoger. Hierdoor kan bijna 
onmiddellijke doorbraak opgetreden zijn waardoor de eventuele verschillen tussen de componenten 
minder sterk   werden. (2) De kleine dimensie van de kolom zou ervoor kunnen gezorgd hebben dat 
wandeffecten belangrijk werden waardoor het water voornamelijk snel langs de wanden van de 
kolom afstroomde en in beperktere mate met het actief kool in contact kwam. 
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4 Elektrosorptie  

De zoektocht naar een geschikte behandelingstechniek voor de beschouwde modelcomponenten 
ondervindt naast de complexe en vaak gehalogeneerde structuur nog een ander groot probleem: de 
zeer lage concentraties waarin de polluenten aanwezig zijn. Een aanrijkingsstap die voor de eigenlijke 
behandelingsstap kan geschakeld worden zou aan dit probleem tegemoet kunnen komen. Het 
volgende experiment had tot doel een laag geconcentreerde afvalstroom door middel van 
elektrosorptie om te vormen tot een hoog geconcentreerd mengsel. De meer geconcentreerde 
stroom die op dergelijke manier bekomen wordt zou gevoeliger kunnen zijn voor navolgende 
behandelingstechnieken.  

Figuur 103 geeft de werking van de elektrochemische cel schematisch weer. Het experiment bestond 
uit twee fasen: een sorptie- en een desorptiefase. Het aanrijkend potentieel van drie 
modelcomponenten werd onderzocht:  (1) diatrizoaat, dat negatief geladen is bij neutrale pH, (2) 
atenolol (Figuur 102), dat positief geladen is bij neutrale pH en (3) de neutrale molecule 
carbamazepine. Door een extern voltage van 1 V op de cel aan te brengen, werd aangestuurd op een 
preferentiële sorptie: het negatief geladen diatrizoaat zou beter interageren met de anode terwijl 
het positieve atenolol beter met de kathode zou combineren. In de tweede fase werd het voltage in 
de omgekeerde richting op de cel aangebracht, om de componenten in een kleiner volume water te 
laten desorberen.  

 

Figuur 102: De chemische structuur van atenolol. 

Gedurende de sorptiefase vertoonden de drie modelcomponenten steeds volledige adsorptie binnen 
24 u. Er was echter geen significant verschil merkbaar in sorptie tussen de elektrochemische en de 
referentiecel. Dit is in tegenstelling tot de literatuur, die voorbeelden bevat van verbeterde 
elektrochemische sorptie op actief kool (Han et al. 2006; Ania and Béguin 2007a). De polarizatie van 
de anode door het opleggen van een constante stroom (1, 2 en 5 mA) deed de adsorptie van het 
herbicide bentazon op het actief kool toenemen (Ania and Béguin 2007a; Ania and Béguin 2007b). 
Een grotere stroom van 5 mA leidde tot een snellere en verhoogde sorptie in vergelijking met het 
opleggen van 1mA. Han et al. (2006) onderzochten de adsorptie van aniline op actief kool. De 
onderzoekers legden, in tegenstelling tot het experiment met bentazon, een spanning (200, 400 en 
600 mV) op de cel in plaats van een bepaalde stroom. Het opleggen van deze externe spanning had 
een significant verbeterde adsorptie tot gevolg ten opzichte van de open kring referentiecel.  
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Figuur 103: Schematische weergave van de werking van de elektrochemische cel. 

Het opleggen van een lage externe spanning heeft echter een groot voordeel: het veel beperkter 
energieverbuik in vergelijking met de experimenten waarbij een stroom wordt opgelegd. Hierdoor 
kan de kost van het adsorptie- en desorptieproces gereduceerd worden (Han et al. 2006). 

Verschillende soorten interacties en krachten kunnen aanleiding geven tot de interactie tussen de 
componenten en het actief kool. De polluenten kunnen geadsorbeerd zijn door een π-π interactie 
tussen hun aromatische ringstructuur en het actief kool (Han et al. 2006). Aangezien elke 
modelcomponent een aromatische ringstructuur bezit is dit type interactie bij alle drie mogelijk. 
Daarnaast kan de aanwezigheid van ionen onder de geselecteerde condities ook aanleiding geven tot 
elektrostatische aantrekking (Ania and Béguin 2007b). De pH beïnvloedt de lading van de moleculen 
en van de functionele groepen op de actief kool matten en daardoor ook de elektrostatische 
aantrekking. 

Een mogelijke verklaring voor de beperkte invloed van de opgelegde spanning in dit experiment kan 
gevonden worden in de hoeveelheid actief kool die gebruikt werd. Per compartiment werd 4.5 gram 
actief kool gebruikt, wat overeenkomt met een specifiek oppervlak tussen 1350 en 6300 m2. Han et 
al. (2006) gebruikten daarentegen slechts 25 mg actief kool, resulterend in een specifiek oppervlak 
van 33 m2. Het specifiek oppervlak in dit experiment was bijgevolg in vergelijking met soortgelijke 
onderzoeken uitermate groot. Gedurende de twee uitgevoerde experimenten samen werd 200 mg 
van elke component door de cel gestuurd. Het actief kool beschikte dan ook over voldoende 
capaciteit om de volledige hoeveelheid polluenten te sorberen, zowel in open kring als onder invloed 
van externe spanning. Een kleinere cel zou dan ook geschikter zijn, aangezien deze minder actief kool 
vereist.  

Door de grote hoeveelheid actief kool en de verschillende potentiële interacties die kunnen optreden 
vertoonden de drie modelcomponenten een gelijkaardig sorptiepatroon. Diatrizoaat en atenolol 
kunnen onder invloed van zowel π-π interactie als elektrostatische interactie adsorberen. 
Carbamazepine kan door de meerdere aromatische ringstructuren ook in grote mate interactie 
vertonen.   

Na het omdraaien van de externe spanning werd er bij de tweede test preferentiële desorptie 
bekomen. De anode werd na het wisselen van de spanning negatief geladen waardoor het 
diatrizoaat, dat aan de actief kool in dit compartiment geadsorbeerd was, door de elektrode werd 
afgestoten. Een significant hoger gehalte aan het contrastmedium werd dan ook in dit compartiment 
teruggevonden. Het positief geladen atenolol werd, na het wisselen van de spanning, in sterke mate 
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afgestoten door het actief kool in de anode. In geen enkel ander compartiment werd deze polluent 
gedetecteerd. De gerecupereerde hoeveelheid van deze component was bijgevolg significant hoger 
in vergelijking met de overige componenten. Dit fenomeen kan toegeschreven worden aan de 
adsorptie van deze moleculen door elektrostatische interactie, die verbroken en vervolgens 
omgedraaid wordt na het wisselen van de externe spanning. De neutrale molecule carbamazepine 
werd in alle compartimenten teruggevonden. De iets hogere hoeveelheid in de referentiecel wijst op 
de beperkte invloed van de elektrostatische interactie door de neutraliteit van de molecule. Ook 
onderzoek uitgevoerd op basis van bentazon leidde tot desorptie na polarisatie (Ania and Béguin 
2007a). Uit de goede desorptie kon worden afgeleid dat de geadsorbeerde molecule slechts zwak 
geadsorbeerd was op het actief kool, wat uitermate belangrijk is wanneer de methode dient gebruikt 
te worden voor aanrijking van stromen. De beperkte massa’s die in dit experiment gerecupereerd 
konden worden zijn waarschijnlijk te wijten aan de te grote hoeveelheid actief kool die gebruikt 
werd. Een beter design van de elektrochemische cel is dan ook aangewezen.    

5 Situering van de behandelingstechnologieën 

In wat volgt zal het gebruik van de bestudeerde technologieën, biogene nanopartikels en 
nitrificerende mengculturen, in een ruimere context geplaatst worden. Een optimale situering van de 
behandelingstechnologieën is essentieel met het oog op de implementatie in de praktijk. 

Figuur 104 geeft het gebruik van de technologieën weer in functie van de te behandelen stroom. De 
herkomst van de farmaceutica bevattende afvalstromen bepaalt de concentratie in het vervuilde 
water. In de eerste plaats kunnen de farmaceutische bedrijven beschouwd worden, die tijdens de 
productie relatief hoog geconcentreerd afvalwater creëren. Door de hoge concentratie aan 
farmaceutisch actieve bestanddelen kan dit als een bron gezien worden. Huishoudens maken gebruik 
van deze farmaceutica waardoor het huishoudelijk afvalwater de betrokken componenten bevatten, 
weliswaar in zeer lage en verdunde concentraties. Zij vormen de diffuse bron van farmaceutica. 
Daartussen bevinden zich ziekenhuizen en radiografische instellingen, waarvan het afvalwater een 
waaier aan farmaceutisch actieve componenten en contrastmiddelen bevat, in een lage concentratie. 
Bijgevolg leiden deze instellingen ook tot een diffuse verontreiniging. Zowel de diffuse als de bron 
verontreiniging kunnen behandeld worden door achtereenvolgens nanopartikels en een bacteriële 
cultuur. De lage concentraties waarin deze polluenten vaak in de diffuse afvalstromen voorkomen 
kunnen echter een optimale verwijdering bemoeilijken. Hogere efficiënties kunnen bekomen worden 
wanneer deze diffuse stromen een voorbehandeling zouden ondergaan, met als doel de 
componenten op te concentreren. Drie mogelijke alternatieven worden hier voorgesteld. 
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Figuur 104: Schematische weergave van de situering van de behandelingstechnologieën voor verschillende type stromen. 
Zowel de hoog geconcentreerde (bron) als de laag geconcentreerde stromen (diffuus) kunnen meteen behandeling 
ondergaan met nanopartikels en een bacteriële cultuur. De diffuse stroom kan echter ook voorbehandeld worden om zo 
de polluenten te kunnen opconcentreren, en dit op drie manieren: elektrosorptie op actief kool (elektro-assisted A.C.), 
forward osmosis of door Molecular Imprinting Polymers (MIP).  

Het potentieel van elektrosorptie op actief kool werd reeds in deze thesis bestudeerd voor drie 
modelcomponenten: diatrizoaat, atenolol en carbamazepine. Door de polarisatie van de elektroden 
zou een preferentiële sorptie en navolgende desorptie kunnen bekomen worden. Door de laag 
geconcentreerde stromen eerst te laten adsorberen, waarna desorptie in een beperkt volume 
toegelaten wordt, kan een aangereikte oplossing bekomen worden. Onderzoek toonde reeds de 
verbeterde adsorptie/desorptie aan van complexe moleculen, onder invloed van een opgelegde 
stroom of externe spanning (Han et al. 2006; Ania and Béguin 2007a). Het opleggen van een lage 
externe spanning heeft een beperkte energieconsumptie tot gevolg, wat de technologie voordelig 
maakt. De batchexperimenten, in het kader van dit onderzoek uitgevoerd, wijzen wel op het belang 
van het ideale reactordesign. Figuur 105 geeft het mogelijke gebruik van de 
elektrosorptietechnologie weer in de behandelingsprocedure van AOX-stromen met biogene 
nanopartikels. Voor de lozing van het behandelde afvalwater kan uiteraard ook nog een biologische 
nabehandeling plaatsvinden. 

Forward osmosis kan een alternatief bieden voor de huidige energie-intensieve 
membraantechnologieën. In Singapore werd een NEWater systeem, gebaseerd op een reeks druk 
gedreven membraan processen, geïnstalleerd voor de productie van drinkwater voor 5.5 miljoen 
mensen. De energievraag tijdens de productie van dit water is echter gigantisch. Forward osmosis 
zou als alternatieve behandelingstechnologie kunnen aanzien worden. Onder invloed van een 
osmotisch gradiënt stroomt het water uit de vervuilde stroom door een semipermeabel forward 
osmosis membraan en blijven de onzuiverheden in een aangereikte stroom achter (Liu et al. 2011; 
Song et al. 2011). Door de natuurlijk optredende gradiënt kan dit proces gebruikt worden voor de 
productie van zuiver water bij een lage energie-input. Deze osmotische gradiënt kan gecreëerd 
worden door een zoutoplossing aan het ontvangende water toe te voegen. Aangezien tijdens dit 
proces een opconcentratie van COD kan bekomen worden, zou deze nieuwe technologie ook kunnen 
ingezet worden in de behandeling van ziekenhuisafvalwater. Het gebruik ervan zou immers een 
aangereikte afvalstroom met hogere polluentconcentraties kunnen creëren, die vervolgens 
efficiënter te behandelen valt met de sequentiële reductieve – oxidatieve processen. 
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Figuur 105: Overzicht van de voorgestelde behandeling voor AOX-stromen: een aanrijkingsstap door middel van 
elektrosorptie gaat de behandeling met biogene nanopartikels vooraf. 

Molecular imprinting polymers vormen een laatste alternatief. Het potentieel van deze 
veelbelovende techniek werd reeds bewezen voor de endocrien verstorende component 17β-
estradiol (E2) (Le Noir et al. 2007a; Le Noir et al. 2007b). De techniek is gebaseerd op de 
polymerisatie van functionele monomeren rond een modelcomponent, waarvan de verwijdering uit 
het afvalwater gewenst is. Door bijvoorbeeld een endocrien verstorende component te gebruiken als 
sjabloon voor de aanmaak van dergelijke MIP’s, vormt dit adsorberend polymeer een synthetisch 
analoog voor de natuurlijke receptoren waar de component normaal op bindt. Bijgevolg zouden alle 
endocrien verstorende componenten, ook deze die nog niet gekend zijn, aan deze MIP’s moeten 
binden aangezien de binding gebaseerd is op de interactie met natuurlijke receptoren. Op deze 
manier zouden MIP’s kunnen geproduceerd worden voor verschillende groepen van 
modelcomponenten waardoor een effectieve verwijdering uit afvalwater mogelijk wordt.        

Naast de belangrijke invloed van een voorbehandelingsstap, heeft de situering van de 
behandelingstechnologieën in de watercyclus eveneens een belangrijke impact op de 
verwijderingsefficiëntie (Figuur 106).  

Als eerste mogelijke locatie kunnen de onbehandelde afvalstromen van ziekenhuizen of bedrijven 
beschouwd worden. Op deze plaatsen zullen, al dan niet na een aanrijkende voorbehandelingsstap, 
de biogene nanopartikels ingeschakeld kunnen worden. De stromen bevatten middelmatige tot 
relatief hoge gehalten aan farmaceutica, die door de mono- of bimetallische nanopartikels 
gedehalogeneerd of gehydrogeneerd kunnen worden. Een sequentiële oxidatieve behandeling op 
basis van een AOB met heterotrofe gecombineerde cultuur is hier echter niet mogelijk. De vaak hoge 
COD belasting van deze ruwe afvalstromen brengen niet de meest optimale bacteriële cultuur tot 
stand. Een overmaat aan heterotrofen zal de goede verwijdering van de afbraakproducten 
verhinderen. De experimenten die tijdens dit onderzoek uitgevoerd werden in het kader van de 1-
stapsverwijdering zijn, door het gebruik van het ruwe afvalwater van AZ Maria Middelares, ter 
hoogte van dit punt in de watercyclus te lokaliseren. Ook een conventionele waterzuivering zal door 
het hoge gehalte aan heterotrofen een goede verwijdering van de door het bio-Pd gemodificeerde 
componenten belemmeren. De keuze voor deze locatie als behandelingsplaats is dan ook niet 
optimaal.     
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Figuur 106: Schematische weergave van de herkomst en mogelijke verspreidingsroutes van de modelcomponenten.  
(1) Farmaceutische bedrijven creëren relatief hoog geconcentreerde vervuilde afvalstromen tijdens de productie van de 
componenten. (2) Het afvalwater van ziekenhuizen en radiografische instellingen vormt een diffuse bron van de 
farmaceutica. (3) Deze polluenten worden slechts weinig afgebroken in de conventionele waterzuiveringsinstallaties en 
komen zo in het oppervlaktewater terecht. (4) Bij de productie van drinkwater uit dit oppervlaktewater kunnen de  
micropolluenten een probleem vormen. De situering van de behandelingstechnologieën, zoals beschreven in dit 
eindwerk, is eveneens op de figuur aangegeven. 

Het effluent van een conventionele waterzuivering wordt aanzien als een tweede potentiële locatie. 
De experimenten die het potentieel van de sequentiële reductieve – oxidatieve verwijdering 
onderzochten, situeren zich op dit punt van de cyclus. De verlaagde COD concentraties maken de 
groei van een optimale microbiële gemeenschap mogelijk. Op deze locatie kan dan ook een 
combinatie van bio-Pd en AOB’s toegepast worden. De sterk verlaagde polluent concentraties zullen 
hier echter een probleem vormen. De noodzaak aan een geschikte voorbehandelingsstap zal hier 
reeds groter zijn. 

De laatste beschouwde locatie betreft het integreren van de verwijdering van polluenten bij de 
productie van drinkwater. Met deze mogelijkheid gaan echter enkele knelpunten gepaard. Allereerst 
zal het water dat op deze plaats dient behandeld te worden zeer sterk verdund zijn. De polluenten 
zullen in zeer beperkte gehalten in het water aanwezig zijn waardoor een efficiënte verwijdering 
sterk bemoeilijkt wordt. Het gebruik van een aanrijkende voorbehandelingsstap is hier dan ook 
essentieel. Daarnaast kunnen de lage gehalten aan nutriënten, in het water aanwezig, mogelijks de 
afbraak door de bacteriële cultuur belemmeren. Een combinatie van beide technologieën zou op 
deze locatie kunnen ingezet worden maar zou, door het gebruik van sterk verdunde waterstromen, 
bijkomende manipulaties kunnen vereisen. Evenwel dient er een belangrijke kanttekening bij dit 
alternatief geplaatst te worden. Door de polluenten pas bij de drinkwaterproductie te verwijderen 
worden ze weliswaar eerst in het milieu geïntroduceerd, waardoor potentiële negatieve effecten op 
het milieu en voornamelijk op de organismen zich kunnen manifesteren. Hoewel nog niet alle 
farmaceutisch actieve componenten doorgelicht zijn op hun toxicologische en verstorende 
eigenschappen, dient vanuit het voorzorgbeginsel de voorkeur gegeven te worden aan het vermijden 
van hun introductie in het milieu. Vanuit dit opzicht blijkt deze locatie dan ook het minst geschikt.   

Het vinden van een geschikte voorbehandelingstechnologie en voornamelijk van een optimale locatie 
in de watercyclus voor de beschouwde behandelingstechnologieën vormt dan ook een grote 
uitdaging.     
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In dit onderzoek werd een nieuwe behandelingstechnologie voorgesteld voor de verwijdering van 
micropolluenten uit een reële milieumatrix. Voornamelijk de reductieve stap in het sequentiële 
systeem vertoonde nog tekortkomingen. Het spreekt dan ook voor zich dat verder onderzoek 
noodzakelijk is voor de optimalisatie van de voorgestelde technologie. 

Het meest acute probleem blijkt de inhibitie van de biogene nanopartikels door de complexe 
milieumatrix te zijn. Om in de eerste plaats het potentieel van de sequentiële combinatie ven beide 
technologieën te kunnen evalueren dient de interferentie van deze matrix uitgesloten te worden. De 
sequentiële set-up zou dan ook in een eerste fase kunnen opgestart worden op basis van synthetisch 
medium, waaraan uitsluitend een laag gedoseerde ammoniumbron en één modelcomponent 
toegevoegd worden. Zo zou de sequentiële verwijdering van deze ene component goed bestudeerd 
en begrepen kunnen worden. Vervolgens kunnen meerdere modelcomponenten toegevoegd worden 
om het verwijderingspotentieel voor een mengsel van polluenten te kunnen evalueren. In een latere 
fase kan ook een laag gedoseerde COD-bron toegediend worden. Door stap voor stap extra 
componenten toe te voegen kan zo op termijn een reële milieumatrix nagebootst worden. Per fase 
kan zo het verwijderingspotentieel van het systeem geëvalueerd worden en kunnen interfererende 
componenten gedetecteerd worden. De fase waarin gestart zal worden met het introduceren van 
sulfaat in het systeem zal van groot belang zijn. Het effect van dit sulfaat en de geassocieerde 
reductie tot sulfiden zal grondig bestudeerd moeten worden. Op termijn zal zo een complexe 
milieumatrix nagebootst kunnen worden en zal vervolgens, wanneer de interfererende invloeden 
beter gekend zijn en beter begrepen worden, opnieuw overgeschakeld kunnen worden op reëel 
afvalwater.    

Daarnaast kunnen de reactorcondities ook verder geoptimaliseerd worden. De biogene nanopartikels 
werden bij de experimenten binnen het kader van deze thesis steeds geactiveerd door het niet 
continu doorborrelen van de membraan bioreactoren met waterstofgas. Bij verder onderzoek zou 
echter overgeschakeld kunnen worden op een continue dosering door gebruik te maken van een 
electrochemische cel, waarbinnen waterstofgas continu geproduceerd wordt. Een verhoogde 
aanwezigheid van deze H-donor kan de activiteit van de biogene nanopartikels verhogen.  

Om bovendien de sequentiële afbraak van de modelcomponenten beter te kunnen begrijpen kunnen 
batchexperimenten geanalyseerd worden met LC-MSn. De testen uitgevoerd bij dit onderzoek wezen 
op interferentie van de stalen na introductie van de nitrificerende bacteriële cultuur in combinatie 
met afvalwater. Om de invloed van beide matrixen te kunnen onderscheiden van elkaar en beter te 
kunnen begrijpen kunnen bijkomende testen uitgevoerd worden. Door een verdunde ABIL cultuur 
zonder de aanwezigheid van afvalwater te analyseren zal nagegaan kunnen worden of de cultuur de 
chromatografische scheiding beïnvloedt. Vervolgens kan de sequentiële afbraak van diatrizoaat 
verder bestudeerd worden. Ook de afbraak van de andere modelcomponenten kan met deze 
methode geanalyseerd worden.    

Verder onderzoek kan ook uitgevoerd worden op het vlak van alternatieve 
voorbehandelingstechnologieën (Figuur 104). De laag geconcentreerde afvalstromen vereisen voor 
een optimale verwijdering een goede opconcentrerende voorbehandeling. Het potentieel van 
elektrosorptie op actief kool werd in deze thesis reeds in beperkte mate onderzocht. Het ontwerpen 
van een optimaal reactordesign vormt hier echter een grote uitdaging. Daarnaast kan ook onderzoek 
gedaan worden naar alternatieve technologieën. Forward osmosis en molecular imprinting polymers 
(MIP) vormen interessante en veelbelovende alternatieven. Er kan onderzoek gevoerd worden naar 
het verwijderingspotentieel van deze technologieën voor de modelcomponenten en hun potentiële 
toepassing binnen een ruimer concept, met koppeling van de reductieve en oxidatieve 
technologieën.  



Suggesties voor verder onderzoek 
 

127 
 

Ook de optimale situering van de technologieën dient verder bestudeerd en geëvalueerd te worden. 
Een gescheiden inzameling van urine kan een oplossing bieden voor de moeilijke verwijdering van 
laag geconcentreerde polluenten in het afvalwater van ziekenhuizen en radiografische instellingen. 

Een laatste suggestie voor verder onderzoek omvat de analyse van de microbiële gemeenschap in de 
behandelingssystemen. De microbiële gemeenschap in dit onderzoek werd geanalyseerd via 
moleculaire fingerprinting. Voorzichtigheid is echter geboden bij het leggen van verbanden tussen de 
veranderde microbiële gemeenschap en hun potentiële verwijdering van de polluenten. Het 
gebruikte startinoculum, ABIL, bevat naast ammoniakoxiderende bacteriën (AOB’s) ook een 
belangrijke hoeveelheid ammoniakoxiderende Archaea (AOA’s). De aanwezigheid en evolutie van 
deze Archaea werd echter bij deze experimenten niet onderzocht. Een meer fundamentele analyse 
van de microbiële gemeenschap waarbij ook de aanwezigheid van Archaea bestudeerd wordt, is dan 
ook een interessante suggestie voor verder onderzoek, om zo naast de reactiemechanismen ook de 
verantwoordelijke microbiële cultuur te kunnen identificeren.  
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1 Reactoren 

1.1 1-stapsverwijdering 

1.1.1 Nitrietgehalte in de referentiereactor 

 

Figuur 107: Nitriet-N concentratie in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip voor (t 
in dagen), de y-as geeft de nitriet-N concentratie weer in mg L

-1
. Gedurende de eerste fase van het experiment bedroeg 

de HRT 2 dagen. Vanaf dag 64 werd de HRT verhoogd tot 4 dagen. 

1.1.2 Nitrietgehalte in de bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR 

 

Figuur 108: Nitriet-N concentratie in het influent en het effluent van de bio-Pd met ABIL gecombineerde MBR. De x-as 
stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de nitriet-N concentratie weer in mg L

-1
. De HRT bedroeg 

gedurende het hele experiment 2 dagen. 
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1.2 Sequentiële reductieve-oxidatieve verwijdering 

1.2.1 Nitrietgehalte in het sequentiële systeem 

 

Figuur 109: Nitriet-N concentratie in het influent van de bio-Pd reactor, het effluent van de bio-Pd reactor wat eveneens 
als influent van de ABIL reactor beschouwd wordt en het effluent van de ABIL bevattende MBR. De x-as stelt het tijdstip 
van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de nitriet-N concentratie weer in mg L

-1
. De HRT van de bio-Pd reactor 

bedroeg vanaf het begin tot t = 20 d 2 dagen, waarna het gehalveerd werd tot 1 dag. Vanaf dag 43 werd de HRT voor de 
bio-Pd reactor terug ingesteld op 2 dagen, wat aangehouden werd tot het einde van het experiment. De ABIL reactor 
werd opgestart bij een HRT van 2 dagen. Op dag 43 werd deze verhoogd tot 4 dagen. 

1.2.2 Nitrietgehalte in de referentiereactor 

 

Figuur 110: Nitriet-N concentratie in het influent en het effluent van de referentiereactor. De x-as stelt het tijdstip van 
staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de nitriet-N concentratie weer in mg L

-1
. De HRT bedroeg gedurende het 

volledige experiment 4 dagen. 
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1.3 Continue actief kool kolommen 

1.3.1 Referentie actief kool kolom 

 

Figuur 111: Diatrizoaat in het influent en het effluent van de referentie actief kool kolom tot tijdstip 30. De x-as stelt het 
tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende fase A 

bedroeg het debiet 4 L d
-1

, wat werd teruggebracht tot 2 L d
-1

 tijdens fase B. 

 

Figuur 112: Diatrizoaat in het influent en het effluent van de referentie actief kool kolom vanaf tijdstip 30. De x-as stelt 
het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. De componenten 

werden vanaf tijdstip 29 aan het afvalwater gespiket. 
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Figuur 113: Sulfamethoxazole in het influent en het effluent van de referentie actief kool kolom tot tijdstip 30. De x-as 
stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer in µg L

-1
. 

Gedurende fase A bedroeg het debiet 4 L d
-1

, wat werd teruggebracht tot 2 L d
-1

 tijdens fase B. 

 

Figuur 114: Sulfamethoxazole in het influent en het effluent van de referentie actief kool kolom vanaf tijdstip 30. De x-as 
stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer in µg L

-1
. De 

componenten werden vanaf tijdstip 29 aan het afvalwater gespiket. 
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Figuur 115: Carbamazepine in het influent en het effluent van de referentie actief kool kolom tot tijdstip 30. De x-as stelt 
het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende fase 

A bedroeg het debiet 4 L d
-1

, wat werd teruggebracht tot 2 L d
-1

 tijdens fase B. 

 

Figuur 116: Carbamazepine in het influent en het effluent van de referentie actief kool kolom vanaf tijdstip 30. De x-as 
stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. De 

componenten werden vanaf tijdstip 29 aan het afvalwater gespiket. 
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Figuur 117: Diclofenac in het influent en het effluent van de referentie actief kool kolom tot tijdstip 30. De x-as stelt het 
tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende fase A 

bedroeg het debiet 4 L d
-1

, wat werd teruggebracht tot 2 L d
-1

 tijdens fase B. 

 

Figuur 118: Diclofenac in het influent en het effluent van de referentie actief kool kolom vanaf tijdstip 30. De x-as stelt 
het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. De componenten 

werden vanaf tijdstip 29 aan het afvalwater gespiket. 
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1.3.2 Met bio-Pd MBR gekoppelde actief kool kolom 

 

Figuur 119: Diatrizoaat in het influent en het effluent van de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom tot tijdstip 30. De 
x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende 

fase A bedroeg het debiet 4 L d
-1

, wat werd teruggebracht tot 2 L d
-1

 tijdens fase B. 

 

 

Figuur 120: Diatrizoaat in het influent en het effluent van de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom vanaf tijdstip 30. 
De x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diatrizoaat concentratie weer in µg L

-1
. De 

componenten werden vanaf tijdstip 29 aan het afvalwater gespiket. 

 

 



Bijlagen 
 

145 
 

 

Figuur 121: Sulfamethoxazole in het influent en het effluent van de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom tot tijdstip 
30. De x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer in µg L

-

1
. Gedurende fase A bedroeg het debiet 4 L d

-1
, wat werd teruggebracht tot 2 L d

-1
 tijdens fase B. 

 

 

Figuur 122: Sulfamethoxazole in het influent en het effluent van de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom vanaf 
tijdstip 30. De x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de sulfamethoxazole concentratie weer 
in µg L

-1
. De componenten werden vanaf tijdstip 29 aan het afvalwater gespiket. 
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Figuur 123: Carbamazepine in het influent en het effluent van de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom tot tijdstip 30. 
De x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. 

Gedurende fase A bedroeg het debiet 4 L d
-1

, wat werd teruggebracht tot 2 L d
-1

 tijdens fase B. 

 

 

Figuur 124: Carbamazepine in het influent en het effluent van de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom vanaf tijdstip 
30. De x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de carbamazepine concentratie weer in µg L

-1
. 

De componenten werden vanaf tijdstip 29 aan het afvalwater gespiket. 

 

 

 



Bijlagen 
 

147 
 

 

Figuur 125: Diclofenac in het influent en het effluent van de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom tot tijdstip 30. De 
x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. Gedurende 

fase A bedroeg het debiet 4 L d
-1

, wat werd teruggebracht tot 2 L d
-1

 tijdens fase B. 

 

 

Figuur 126: Diclofenac in het influent en het effluent van de met bio-Pd gekoppelde actief kool kolom vanaf tijdstip 30. 
De x-as stelt het tijdstip van staalname voor (t in dagen), de y-as geeft de diclofenac concentratie weer in µg L

-1
. De 

componenten werden vanaf tijdstip 29 aan het afvalwater gespiket. 

 

 


