BODEM
Innovatieve bodemsaneringstechniek voor de verwijdering
van gechloreerde verbindingen
Rik Daneels – Project Manager bij Avecom
Diverse industriële sites kennen een historische grondwater verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen. Die verbindingen zijn erg moeilijk en duur om te ver wijderen omwille van hun fysische en chemische eigenschappen. Dat maakt traditionele saneringsmethodes meestal ongeschikt
voor de remediatie van gechloreerde koolwaterstoffen.
Een industriële site in T

essenderlo (België) kampt met een verontreiniging van voor

namelijk

1,2-dichloorethaan (1,2-DCA) en gechloreerde ethenen. Ook heerst er een trage grondwaterstroming. Ugent, A vecom en RSK in samenwerking met T essenderlo Chemie zijn erin geslaagd een
innovatieve bioremediatietechniek te ontwikkelen voor de ver wijdering van die gechloreerde verbindingen.

De innovatie stoelt enerzijds op een
speciale in teamverband werkende
microbiële cultuur, Multidechlorobac,
die 1,2-DCA en gechloreerde ethenen
omzet tot onschadelijke eindproducten zonder de opstapeling van toxische tussenproducten. Anderzijds
worden HydroGeoBio cellen (HGB
cellen) gebruikt. Dat concept laat toe
een voldoende grondwatercirculatie

te realiseren voor een ef ficiënte verspreiding van dechlorerende bacterien en nutriënten in de bodem nodig
voor de bioremediatie.
Onderzoek, labo- en piloottesten
voor de ontwikkeling van de nieuwe
techniek hebben geleid tot het grootschalige saneringsconcept van de
site in Tessenderlo dat vanaf 1 janu-

ari 2010 van star t gegaan is. Omwille van het ver nieuwende karakter
van de ontwikkelde saneringstechniek, erkent en steunt de Europese
Commissie de sanering via het Life+
programma vanaf 2010 voor een
periode van 5 jaar . Binnen het Life+
project zal de toepasbaarheid aangetoond worden van de innovatieve,
kosten- en energie-ef ficiënte remediatietechniek voor grondwater verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen op sites gekenmerkt door een trage
grondwaterstroming.
Verontreinigingssituatie
De bodem en het grondwater op de
beschouwde site zijn door historische
activiteiten verontreinigd met gechloreerde koolwaterstof fen. Naast 1,2DCA zijn gechloreerde ethenen aanwezig in geringere concentraties.
De beperkte grondwaterstroming op
de site heeft een langzame horizontale verspreiding van de verontreiniging tot gevolg.

Figuur 1 Desulﬁtobacterium dechloroemiliminans stam DCA1
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Ontwikkeling van het bacterieel team Multidechlorobac
De hoge wateroplosbaarheid, de recalcitrantie in reductieve omgevingen,
de grote halfwaardetijd in anoxische
aquifers en de mogelijks carcinogene
effecten van 1,2-DCA vereisen de
ontwikkeling van een goede saneringstechniek. Omdat traditionele saneringsmethoden over het algemeen
duur en minder ef ﬁciënt zijn, werden
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de mogelijkheden tot bioremediatie onderzocht voor de
site te Tessenderlo.
Op de industriële site in Tessenderlo werd door het Laboratorium van Microbiële Ecologie en eTchnologie (LabMET)
van de Ugent een bacterie zie
( Figuur 1) geïsoleerd die de
naam Desulfitobacterium dichloroeliminans stam DCA1
meekreeg. De bacterie bleek in staat 1,2-DCA vlot om te
zetten naar het onschadelijke eindproduct etheen, zonder
de vor ming van toxische tussenproducten. De cultuur vertoonde een vlotte afbraak van 3 mmol 1,2-DCA/L op het
veld. De opkweek van de cultuur kon succesvol gerealiseerd worden op m³ schaal, maar de opkweek bleek heel
delicaat te zijn.
De gevoelige bacterie werd door A vecom aan de hand
van uitgebreide optimalisatie op laboschaal omringd door
andere bacteriën, zodat een robuust team, Multidechlorobac, gevor md werd. Dat team kan naast 1,2-DCA ook
gechloreerde ethenen afbreken tot etheen en chloride
zonder de accumulatie van toxische producten. De opkweek van de dechlorerende cultuur werd dus eenvoudiger
en ook gechloreerde ethenen, eveneens aanwezig op de
site te Tessenderlo, konden nu worden aangepakt.
De effectiviteit van Multidechlorobac werd gevalideerd in
een pilootstudie op de site in T essenderlo. De ent bleek
onder de aanwezige omstandigheden in staat een afbraak
van 3 mmol 1,2-DCA/L te bereiken in 54 dagen. Bioaugmentatie met dit dechlorerend microbieel team biedt een
veelbelovende remediatietechniek voor verontreinigingen
met gechloreerde ethanen en ethenen.
Ontwikkeling van HydroGeoBio cellen
De beschouwde industriële site bevindt zich op de scheiding van grondwaterstromingen wat een beperkte grondwaterstroming (1,7 m/jaar) tot gevolg heeft. Een artiﬁciële
grondwaterstroming moest worden gerealiseerd om afdoende verspreiding van bacteriën en nutriënten te bereiken voor een vlotte degradatie van de gechloreerde verbindingen. De Cel Grondwater modellering van de Ugent
heeft hiertoe en speciﬁek concept ontwikkeld. De HGBcellen bestaan uit een zorgvuldig uitgewerkte conﬁguratie
van extractie- en injectieputten met een bijhorend extractieen injectieschema (Figuren 2, 3 en 4).
In de injectieputten wordt grondwater, voorzien van bacteriën en nutriënten geïnjecteerd, en in de extractieputten
wordt grondwater onttrokken teneinde de bacteriën in horizontale richting te verspreiden. De positie van de extractieputten en de injectieput werden zo gekozen dat het
geïnjecteerde water binnen de HGB-cellen blijft en dat de
verblijftijd van het water in de cel voldoende hoog is om
microbiële degradatie toe te laten.
Deze techniek is een kostenefficiënte, milieuvriendelijke en
duurzame oplossing voor alle gecontamineerde sites die
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BODEM
te kampen hebben met lage grondwaterstromingen.

Figuur 2 Horizontale doorsnede van HGB-cel

Figuur 3 Verticale doorsnede van HGB-cel

Life+ project
In het grootschalige saneringsconcept
van de site, erkend door de Europese
Commissie via het Life+ programma,
zullen reactieve biozones gecreëerd
worden door de meer voudige installatie van HGB-cellen. Het project beoogt
het aantonen van de toepasbaarheid
van HGB-cellen voor de volschalige
remediatie van het grondwater . In de
zones met lage concentraties aan gechloreerde koolwaterstof fen zullen nutriënten toegevoegd worden aan het te
injecteren water. In de zones met hoge
concentraties aan gechloreerde koolwaterstoffen zal ook Multidechlorobac
toegevoegd worden aan het te injecteren water . De aanwezigheid van de
ent zorgt voor een voldoende hoge
dechlorerende activiteit om ook zones
met een hoge contaminatie te reinigen.
Hiertoe zal eerst de productie van de
ent worden opgeschaald in een off-site
reactor. In een latere fase zal de haalbaarheid van een anaerobe on-site reactor bepaald worden om gelijktijdig
het opgepompte grondwater te behandelen, alsook de dechlorerende ent te
produceren op de eigenlijke verontreiniging.
Besluit
Een vruchtbaar onderzoeks- en ontwikkelingstraject van Ugent, A vecom en
RSK in samenwerking met T essenderlo
Chemie in de voorbije 8 jaar heeft geleid tot een innovatieve bioremediatietechniek. De dechlorerende cultuur ontwikkeld in dit traject,Multidechlorobac,
kan gechloreerde koolwaterstof fen in
hoge concentraties afbreken tot onschadelijke eindproducten. Sites die
kampen met een lage grondwaterstroming kunnen rekenen op HydroGeoBiocellen om de snelheid van de
grondwaterstroming te verhogen en aldus bioremediatie mogelijk te maken.
Meer info: rik.daneels@avecom.be

Figuur 4 Verspreidingspatroon van HGB-cel

12

Miva_03.indb 12

I

milieuDirect

I

mei 2010

26/04/10 13:25

