Waterstraal-beluchting voor biologische waterzuiveringsinstallaties

Bij debouw vanbiologische waterzuiveringsinstallaties volgens hetbelucht slibprocédé is steeds eenbelangrijk deel vande
investeringskosten bestemd voor eenbepaald
onderdeel van deze installaties, namelijk de
beluchtingsbassins en de daarbij behorende
beluchtingsapparatuur.
Bij de bedrijfsvoering vaneen dergelijke
installatie isdeenergieconsumptie van de
beluchtingsapparatuur een belangrijke
factor in de exploitatiekosten.
Voor dehierboven bedoelde investeringsen bedrijfskosten wenst menuiteraard een
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goed functioneren vanhet betreffende
installatiedeel. Dithoudt indatde beluchtingsapparatuur enerzijds voldoende zuurstof inhetwater moet brengen en anderzijds
moet zorgen voor eendusdanige menging
in hetbassin vanmicro-organismen, zuurstof enafvalstoffen, datde biologische
afbraak optimaal kan plaats vinden.
Tot deonderzoekingen dieinhet Centraal
Laboratorium vanDSMop het gebiedvan
de waterzuivering reeds enkele decennia
plaats vinden behoort ookeen onderzoek
waarbij wordt nagegaan in hoeverre beluchting metwaterstralen bij biologische waterzuivering bruikbaar is.Het onderzoek
vindt plaats omdat eropgrond vanvroegere
ervaringen bepaalde interessante perspectieven aanwezig waren, vooral voor middelgrote en grote installaties.
Inmiddels heeft hetonderzoek dusdanige
resultaten opgeleverd dat reeds praktische
toepassing vanwaterstraalbeluchting met
succes plaats vindt.
De belangrijkste kenmerken vaneenwaterstraalbeluchtingsinstallatie zijn: goed zuurstofinslagrendement, uitstekende eigenschappen wat betreft stroming en menging,
eenvoudige en bedrijfszekere apparatuur en
concurrerende kosten.
In ditartikel wordt achtereenvolgens
beknopt hetprincipe vandewaterstraalbeluchting behandeld, eenoverzicht gegeven
van het uitgevoerde onderzoek en worden
;nkele door hetRIZA terplaatse gevolgde
sepalingen vanhet zuurstofinslagrendement
beschreven.
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Afb. 1 - Principe waterstraalbeluchting.

Afb. 3- Overzicht vaneendeel vande variabelen
bij waterstraalbeluchting.

fysisch gebeuren. Vandit principekan
gebruik worden gemaakt omlucht in water
te brengen omhetzuurstofgehalte van het
water optevoeren entevens omeen menging
te laten plaatsvinden. Ter verduidelijking
is deze werkwijze in afb. 1 geschetst.
Elektrische energie N e wordt viaeenelektromotor en waterpomp voor een groot
deel omgezet inkinetische energie inde
vorm vaneen waterstraal, dieondereen
hoek vanaf eenhoogte h ophet wateroppervlak vaneenwatervolume A in een
rond bassin spuit.

De waterstraal sleurt lucht mee inhet water
en geeft tevens aanhetwater een bepaalde
circulatiesnelheid v.Opdeze manier kan de
in eenbiologisch zuiveringsbassin noodzakelijke zuurstofvoorziening plaats vinden
door deovergang vaneendeel van de
zuurstof uit delucht naar hetwater, terwijl
door hetopwekken vande circulatiestroom
de zuurstof gemengd wordt met microorganismen en afvalstoffen.

Afb. 2 - Praktijkuitvoering waterstraalbeluchting.

water-straalpijp

De vraag in hoeverre het bovengenoemde
ook eenpraktische en 'rendabele' toepassing
zou kunnen vinden (zie alsvoorbeeld afb. 2)
was voor enkele jaren nogvrijwel open.
Er wasdestijds weldoor enkele onderzoekers researchwerk verricht betreffende
details van bovengenoemde werkwijze,
maar eenstudie waarbij deinvloedvan
een groot aantal variabelen systematisch
werd onderzocht, niet alleen vandewaterstraal maar ookvandecombinatie bassin
of bekken metwaterstralen, wasniet
bekend. Eenlijst vanenkele publikaties
over dit onderwerp is aandit artikel toegevoegd.
Het onderzoek

bovenaanzicht

Principe waterstraalbeluchting
De mogelijkheid omviaeenwaterstraal
mpuls over te dragen aaneengasof vloeiitof en deze media aldus te versnellen ofop
nelheid tehouden iseenalgemeen bekend
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cylindrischbassin

In eenpoging hette onderzoeken terrein te
kunnen overzien werd bij de start van het
onderzoek eenlijst opgesteld vande voorkomende variabelen, welof niet onafhankelijk. Inafb.3metbijbehorende lijst is
een gedeeltelijk overzicht gegeven. Hieruit
blijkt dathetaantal variabelen zeer groot
is zodat hetvinden vanoptimale condities
voor eeneffectieve beluchting niet eenvoudig genoemd kanworden.
Aanvankelijk was wel alminof meer duidelijk welke praktische begrenzingen bijeen
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eventuele toepassing zouden optreden,
zowel wat betreft de apparatuur als betreffende de fysische condities.
Bij de overwegingen welke metingen en
studies hierna moesten volgen, kwamen de
volgende vragen naar voren:
a. Welke luchthoeveelheid Ch neemt een
waterstraal, die onder bepaalde gegeven
omstandigheden via het oppervlak een
watermassa binnentreedt, per tijdseenheid
mee in het water bij toepassing van schoon
water.
Hoe wordt het water-lucht contact aan het
wateroppervlak door het intreden van de
straal en de gevolgen ervan beïnvloed.
Welke hoeveelheid van de zuurstof in
bovenbedoelde luchthoeveelheid Qj gaat
over in het water (absorptiepercentage voor
deze luchtzuurstof). Hoe groot is de totale
zuurstofinslagcapaciteit OC van de straal in
bijv. kg 02/h.
b. Hoe groot is de OC van een of meerdere
waterstralen, bij 10 °C watertemperatuur
bij een zuurstofconcentratie van het water
van 0 mg/l, bij een barometrische druk van
1013 mbar, bij toepassing van schoon water,
per eenheid van het bruto aangewend
vermogen N voor de opwekking van de
straal of stralen. Deze verhouding O C / N
wordt het standaard-zuurstofinslagrendement
genoemd en uitgedrukt in kg Oo/kWh.
c. Hoe verandert het standaardzuurstofinslagrendement wanneer men overschakelt
van schoon water naar bepaalde praktijkomstandigheden in een zuiveringsbassin met
slib en afvalwater.
d. Welk stromingspatroon en welke stroomsnelheden ontstaan in een bassin afhankelijk
van de impuls van een of meerdere stralen
en afhankelijk van de vorm, grootte en
wandruwheid van het bassin.

TABEL I - Overzicht betreffende het onderzoek.

dit artikel wordt op enkele metingen nog
nader ingegaan.
Betreffende de nauwkeurigheid waarmee de
metingen werden uitgevoerd kan gezegd
worden dat deze is toegenomen naarmate
de ervaring van de onderzoekers groeide.
straalgat diam. in mm 0
2 -> 180
Bij huidige experimenten is een vrij grote
straalhoek met horizonnauwkeurigheid mogelijk zodat duplotaal
10 -> 75°
metingen doorgaans niet meer dan enkele
lengte straal in mm
50 _>. ca. 2500
procenten verschillen.
snelheid straal in m/s
2 _• 50
De beschikbaarheid van goede membraansnelheid in bassin m/s
0,1 _ • 1
diepte bassin m
0,3 _> 5
zuurstofmeters heeft hiertoe aanzienlijk
aantal zuurstofinslag
bijgedragen. Wel is gebleken dat een grote
rendementsbepalingen
waakzaamheid in de vorm van herhaaldelijk
kg0 2 /kWh
ca. 250
ijken van zuurstofmeters beslist noodzakeaantal snelheidsprofielmetingen in bassins
ca. 100
lijk is. Voor bepalingen van het zuurstofbijkomende activiteiten - onderzoek afhankelijkheid inslagrendement in actief slib is de moeilijkslibkwaliteit van verpomheidsgraad aanzienlijk hoger dan voor
pen
marktonderzoek geschikte metingen in schoon water.
De resultaten, die het onderzoek tot nu toe
pompen
bestudering werktuigten aanzien van de bovenvermelde vragen
bouwkundige en bouwa t/m g heeft opgeleverd, kunnen als volgt
kundige aspecten
worden
samengevat.
studie betreffende invesInhoud bassins waarin
proeven werden uitgevoerd,
in m:i

terings- en bedrijfskosten

hiervoor was dat proeven op kleine schaal,
modelproeven, vanwege de grote gecompliceerdheid van het gebeuren slechts als
indicatie en niet als maatstaf voor de
praktijksituatie konden dienst doen.
Binnen het bestek van dit artikel zal niet
uitvoerig kunnen worden ingegaan op de
details van alle proeven en studies. Volstaan
wordt met het geven van een algemeen
overzicht van de onderzoekingsactiviteiten.
In tabel I is dit overzicht gegeven.
Onder het hierna volgende onderwerp van
Afb. 4 - Proefinstallatie voor OC metingen.

e. Ondervinden de micro-organismen geen
nadelige invloed van het verpompen en van
de omstandigheden in en rond de straal.
f. Hoe zal de bedrijfszekerheid zijn, welke
regelmogelijkheden doen zich voor.
g. Wat zijn de investerings- en bedrijfskosten.
De eerste laboratoriumproeven betreffende
waterstraalbeluchting bij DSM met als
achtergrond toepassing bij waterzuivering
dateren van 1951.
In de rapportering hierover, worden de
resultaten als positief gekwalificeerd.
Nadat gedurende een aantal jaren geen
voortgang van het onderzoek plaats vond
werd dit in 1968 weer opnieuw gestart.
Nadat ook toen nog enige tijd laboratoriumproeven waren genomen heeft het accent
nadien gelegen op het verkrijgen van
gegevens uit proeven die dichtbij of op
praktijkschaal werden genomen. De reden
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Het blijkt, dat waterstraalbeluchting voor
de zuurstofvoorziening en voor het scheppen van goede reaktiecondities in biologische zuiveringsbassins een goed toepasbare methode is met enkele aantrekkelijke
kenmerken.
Het zuurstofinslagrendement onder
standaardcondities en op praktijkschaal is
maximaal ca. 2,0 kg Oa/kWh.
De bevindingen tot nu toe wijzen er op dat
het standaardzuurstofinslagrendement nagenoeg niet gecorrigeerd hoeft te worden bij
overgang van schoon water naar afvalwater
Door de gunstige aanwending van de
impuls van de waterstralen wordt een zeer
goede menging verkregen van microorganismen, zuurstof en afvalstoffen, zelfs
bij zeer geringe vermogens per bassinvolume. Er kon een relatie worden vastgesteld tussen de gemiddelde stroomsnelhek
in een cylindrisch bassin en de impuls en
het weerstandsoppervlak. Hoewel een
cylindrisch bassin uit stromings-technische
en bouwkundige overwegingen de voorkeur
heeft is ook een andere bassinvorm zeker
geen belemmering voor toepassing van
waterstraalbeluchting. De micro-organismei
zijn ongevoelig voor het herhaaldelijk verpompen en voor de omstandigheden die
voorkomen bij de waterstraalbeluchting.
De beluchtingsapparatuur kan gekarakteriseerd worden als eenvoudig, bedrijfszeker
en flexibel. Regelmogelijkheden van de
zuurstofinslaghoeveelheid zijn ondermeer
aanwezig in variatie van het pomptoerenta
of de propellorstand en bij aanwezigheid
van meerdere units in het uitschakelen van
een of meerdere units, hetgeen zoals bover
vermeld, kan plaats vinden totdat een
relatief zeer gering vermogen per bassinvolume resteert.
De investerings- en bedrijfskosten kunnen

H 2 0(8) 1975, nr. 23

481

TABEL II - Proefgegevens en meetresultaten van enkele zuurstofinslagbepalingen.
afstand
onderkant
pijp-niveau
mm

proef
no.

bassininhoud
m3

OC 71

1010

225~

OC 72

1000

250

OC 73

985

350

OC 74

995

275

stroomsnelheid
in bassin
cm/s

netto
watervermogen
kW

min. 45
max. 65
min. 45
max. 65
min. 45
max. 65
min. 28
max. 38

2,91"

OC*
kg0 2 /h
" 7,36

2,87

7,15

3,10

7,69

2.94

6,94

bruto
vermogen
N in kW
1) r, = 0,70
2) v = 0,80
1) 4,16
2) 3,64
1) 4,10
2) 3,59
1) 4.43
2) 3,87
1) 4.20
2) 3,67

OC/N
zuurstofinslag
rendement
kg0 2 /kWh analyse watermonsters genomen naOC 74
1,77
2.02
1.74
1,99
1,74
1,99
1,65
1.89

pH
droogrest
105 CC (na filt.)
BZV520
CZV
Na

so4=
opp. spann. 20°

8,3
6,3 mg/l
< 1 mg/l
ca. 30 mg/l
225 mg/l
490 mg/l
72 mN/m

* OC (zuurstofinslagcapaciteit) bij een zuurstofconcentratie in het water van 0 mg/l en omgerekend voor een watertemperatuur van 10 CC en een
barometrische druk van 1013 mbar.

concurrerend genoemd worden ten opzichte
van andere systemen. In dit verband zijn,
bouwkundig gezien, relatief kleine wandoppervlakten en gunstige wandbelastingen
belangrijke factoren. De eenvoudige en
bedrijfszekere apparatuur en het goede
zuurstofinslagrendement beïnvloeden de
kosten in gunstige zin.

werd volgens de algemeen bekende methode
verricht met behulp van een geprogrammeerde rekenwijze.

Beschrijving van enkele bepalingen van
het zuurstofinslagrendement
Om enig inzicht te geven hoe met waterstraalbeluchting op vrij grote schaal proeven kunnen worden uitgevoerd volgt hier
een beknopte beschrijving van enkele
beluchtingsproeven in een 1000m 3 bassin
met schoon water.
Afb. 4 geeft een schets van de proefinstallatie, die zo is uitgevoerd dat variaties wat
betreft apparatuur en fysische condities
gemakkelijk kunnen worden aangebracht.
Tabel II geeft een aantal proefgegevens
en meetresultaten.
De omstandigheden van de proeven OC71
t/m 73 zijn afgestemd op de situatie in een
installatie voor huishoudelijk afvalwater.
Zowel de waarnemingen ter plaatse als de
berekeningen achteraf werden gevolgd door
het RIZA.
Voor elke proef werd het water (gezuiverd
kanaalwater) zuurstofvrij gemaakt met
natriumsulfiet met kobaltnitraat als katalysator. Tijdens de proeven werd op zes
plaatsen (zie afb. 4) de zuurstofconcentratie
in het water gemeten als functie van de tijd.
Bij elke proef vertoonden de zuurstofconcentraties op de verschillende plaatsen
op eenzelfde tijdstip dermate kleine verschillen dat zondermeer gerekend kon worden met de gemiddelde zuurstofconcentratie.
De verzadigingszuurstofconcentratie werd
bij elke proef nauwkeurig vastgelegd.
Het bij de proeven aangewende netto vermogen werd bepaald door de voor waterstralen gebruikte waterhoeveelheid per tijdsïenheid en de waterdruk te meten.
De watercapaciteit werd verkregen door
Tiet een Prandtlbuis in de watertoevoer-

Afb. 5 - Waterstraalbeluchting in zuiveringsinstallatie van textielverwerkende industrie Desso
te Dendermonde, België.

leiding nauwgezet het gehele snelheidsprofiel vast te leggen.
De uitwerking van de meetgegevens tot de
standaardzuurstofinslagrendementen bij
10 °C, 0 mg Oo/l zuurstofconcentratie en
een barometrische druk van 1013 mbar

Aangezien bij de bepaling van het zuurstofinslagrendement gerekend wordt met het
bruto aangewend vermogen en de metingen
slechts het netto-vermogen leverden is de
verhouding rj,netto gedeeld door brutovermogen, hier gehanteerd.
Deze verhouding rj wordt in dit geval
bepaald door het produkt van de rendementen van de elektromotor, eventuele vertragingskast, pomp en leiding. Om deze reden
is in tabel II het zuurstofinslagrendement
dat volgt uit de proeven gegeven voor
rj= 0,70 zijnde een redelijk totaal energieoverdrachtsrendement en voor -q = 0,80
als zeer goed rendement.
Bij de vier geëtaleerde proeven kunnen
proef OC 71 en 72 als duplo worden beschouwd.
Proef 73 laat zien dat enige niveauvariatie
van het wateroppervlak geen invloed heeft
op het zuurstofinslagrendement.
Proef 74 toont een gevoeligheid aan voor
de gemiddelde stroomsnelheid in het bassin.

Afb. 6 - Waterstraalbeluchting in zuiveringsinstallatie van DSM.
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Boekbespreking

Na proef 74is eenwatermonster genomen
om via analyses de kwaliteit vanhet water
vast te leggen (zietabelII).

Inleiding in de Milieuhygiëne

Slotopmerkingen
In de inleiding is reeds opgemerkt dathet
onderzoek van de waterstraalbeluchting
reeds geleid heeft tot praktische toepassing.
Dit is zowel binnen als buiten het DSMverband het geval. Ziehiertoe afb.5en6.
De waterstraalbeluchting in eendeel van de
DSM zuiveringinstallatie isreeds enkele
jaren constant inbedrijf. Storingen hebben
zich hiermee niet voorgedaan.
Enkele belangrijke toepassingen zijn nogin
voorbereiding waaronder denieuwe DSMzuiveringsinstallatie vanca. 1.000.000i.e.
Geconcludeerd kanworden, datmenvanuit
de onderzoekfase van de waterstraalbeluchting is overgegaan naar de praktijkfase.
Hiermee iseenbeluchtingsmethode beschikbaar gekomen, diemet eenvoudigeen
bedrijfszekere apparatuur eengoed zuurstofinslagrendement geeft en daarnaast
beschikt over uitstekende eigenschappen
voor watbetreft deinstandhouding vande
stroming en demenging in het zuiveringsbassin.
De onderzoekers vertrouwen datdezuivering vanhetwater algemeen gezien hiermee
gediend is.
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Dr. K. Biersteker enProf. Dr. R. L. Zielhuis
'Dit boek isbedoeld voor artsen en medische
studenten engetracht iseentekst te
verkrijgen diede belangstelling van deze
groepen weet te behouden bijhet lezen',
aldus het voorwoord. In dit opzicht zijn de
schrijvers voortreffelijk geslaagd, nogbeter
dan zijwellicht verwacht hadden, want
ook voor technici boeit hetvanbegin tot
eind. Inderdaad zullen zij vele moeilijke
woorden in eenencyclopedie moeten opzoeken, maar dit geeft daneen welkome
gelegenheid om de basiskennis verder te
verbreden!
Het boek bestaat uit twee delen, waarvan
het eerste naeeninleiding omtrent de
basis vandemilieuhygiëne ende achtergronden dermilieuproblemen de algemene
milieufactoren bodem, water en lucht
behandelt, terwijl hettweede deel op enkele
specifieke verontreinigingen ingaat, met
name asbest, bestrijdingsmiddelen, cadmium,
carcinogenen, fluoriden, koolmonoxyde,
kwik, lood, ozon, stikstofoxyden en zwaveloxyden. Dit alles in 200 blz. As en het is
dan ook onvermijdelijk dat de lezers van
HsO nuendaneenlichte teleurstelling
zullen ondervinden omdat deproblemen die
hen zobezig houden onvoldoende worden
uitgediept.
De blote vermelding dat fluor inte lage
dosis cariësbevorderend werkt of dat
leidingwater vaak submicroscopische asbestvezels bevat isvoor hen onvoldoende,
terwijl deveel besproken negatieve correlatie tussen hardheid en hartziekten onvoldoende uit de verf komt en vele twijfels
over debewijsvoering oproept. Inhet kader
van eeninleiding tot demilieuhygiëne is
zulke kritiek echter onvermijdelijk.
Misschien kanzij ertoeleiden dat de schrijvers nogeens eenafzonderlijk boek over
de milieuhygiënische aspecten vande
drinkwatervoorziening doen uitkomen.
Al metal,vanharte aanbevolen.
Prof. ir.L. Huisman

Eersteverklaringvangeen
bezwaar optoxicologischegronden
Met ingang van22oktober 1975 heeft het
KIWA aande Firma Teunis vanAndelBV,
Havendijk 74ateGorinchem ophet
reinigingsmiddel Herli Rapid TW+ FEMI
voor detoepassing alsreinigingsmiddel voor
reinwaterkelders enandere drinkwaterreservoirs een 'KIWA-verklaring van Geen
Bezwaar op Toxicologische Gronden' met
de daaraan verbonden bepaling afgegeven
onder nr.VGB1. Deze VGB is afgegeven
voor onbepaalde tijd.

Binnenkort zal de directeur-generaal voor
de Milieuhygiëne vanhetministerievan
Volksgezondheid en Milieuhygiëneeen
commissie installeren, diezich gaat bezighouden metdebeoordeling van produkten
op huntoelaatbaarheid in de drinkwatersector methet oogop demet de gezondheid samenhangende aspecten.
Deze Commissie Gezondheidsaspecten
Chemicaliën en Materialen Drinkwatervoorziening (CGCMD) zalbestaan uit
vertegenwoordigers vande Hoofdinspectie
van deVolksgezondheid, belast met het
toezicht opdehygiëne vanhet milieu,
de Hoofdinspektie vande Volksgezondheid,
belast methettoezicht op levensmiddelen
en dekeuring vanWaren, het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening, het Rijksinstituut voor deVolksgezondheid en het
KIWA.
Tot de chemicaliën enmaterialen, diede
Commissie gaat beoordelen, behoren zowel
chemicaliën dievoor dezuivering ende
conservering vandrinkwater worden gebruikt, alsmaterialen, diegebruikt worden
bij transport enopslag van drinkwater.
De Commissie zalter zake advies uitbrengen
aan deInspectie vande Volksgezondheid
en aanhet KIWA. Op grond vandit advies
kan hetKIWA een'Verklaring vangeenbezwaar op Toxicologische Gronden' afgeven.
Deze verklaring wordt uitgegeven door het
KIWA, nadat detoxiciteits- en technische
gegevens vanhet terkeuring aangeboden
produkt zijn beoordeeld door deSubcommissie toxiciteit vande CGCMD,
bestaande uit leden met specialistische
kennis vande toxicologie en dechemie en
aan dehand vandiebeoordeling door de
CGCMD eenpositief eindadvies isuitgebracht aande Inspecties vandeVolksgezondheid en de directie vanhet KIWA.
Vooruitlopend op deinstallatie vande
CGCMD is begonnen met de beoordeling
van produkten enis eeneerste 'Verklaring
van geen Bezwaar' uitgereikt, zoals uit
bovenstaand bericht is gebleken.

Groenenota'sinjaarvergadering
waterschappen
De algemene ledenvergadering vande Unie
van Waterschappen, diezal worden gehouden op 10 november in het Jaarbeurscentrum in Utrecht, heeft als thema meegekregen 'de betekenis voor de waterschappen vande drie zogenaamde groene nota's'.
Staatssecretaris Meijer vanhet ministerie
van CRM isuitgenodigd over dit onderwerp eeninleiding te houden.
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