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'Mechanism and
designof sequencing
batchreactors for
nutrient removal'
Derapportage 'Mechanism anddesignof
sequencing batchreactorsfornutrientremoval'
uitdeIWA-serieScientificandTechnicalReport
(nr. 19)isinteressantvooreeniederdieeen
sequencing batchreactor(SBR)mergesuspendcerdegroeiwilontwerpenendaareenoverzichtelijkesetparametersvoorzoekt.Dat dezelfde
ontwerpmethodengebruiktkunnenwordenvoor
verschillendeSBR-systemeumeteenverschillendecyclusopbouwvormtdebelangrijkste boodschapvanhetrapport.
Zoalsdeauteurszelfalaangeven vormt
derapportageeenaanvullingopeeneerder
deeluitdezelfde reeks:'SequencingBatch
ReactorTechnology'(nr.10). Evenals het
vorigedeelbegintdit rapport meteenhistorischoverzichtvandeontwikkeling vande
SBR. Deauteurszijn ergpositiefoverde
technologie.Hetlijkt nietmeerdanlogisch
datmetzoveelvoordelende waterzuivering
begonnen ismet'fill-and-draw' systemen,
waarvanvelengebouwdzijn tussen 1914en
15120. Devoordelen vandeSBRten opzichte
vananderecontinue systemen worden uiteengezet,zowelvoortoepassingopvolle
schaalalsvoortoepassing inhet laborarorium.Zowordendeflexibiliteit en simpele
bouwvaneenSBRalsgrootste voordelen
genoemd.Daarnaast worden studies
beschreven dieeenbetereslibkwaliteit,een
betereeffluentkwaliteit eneengoederegelingvoorsimultane nitrificatie en denitrificatieenfosfaatverwijdering aantonen ineen
SBR.Tevenswordthetvoordeelvandecycli
ineenSBRonderstreept voor experimentele
onderzoeken naarinterpretatie van fundamentelemicrobièleprocessenenvoorhet
vindenvanproceskinetieken stoichiometrie
voormodellering.
Nadezeinleiding wordr indeverdere
verloopvanderapportagevooral ingegaan
opdeverschillendeparametersdiecruciaal
zijn vooreenSBR-ontwerp.Inhet tweede
hoofdstuk wordtdebasisvandeSBR-technologiegoedenbegrijpelijk uitgelegd.Enkelebasisvergelijkingen volgenvoorhet vullen,deslibleeftijd, de hydraulische
verblijftijd endeconcentratieverlopen in
eenSBR.Deauteurs trekken eenparallelmer
hetontwerp vaneen actiefslibinstallatie,

hoewelhetpropstroomkarakter vaneendergelijke insrallariewatpositiefgesteld is.Verderwordt aangegeven welke cyclusconfiguratiesgebruikt kunnen worden voorwelke
nutriëntenverwijdering. Bovensraande
vormt eengoedoverzichtvandevelemogelijkheden meteenSBR.Afsluirend wordtde
goedevlokvorming ineenSBRaangestipt.
Helaaswordt hierbij volledigvoorbij gegaan
aandenieuweontwikkeling ophetgebied
vanaëroobkorrelslib ineenSBR.Diris
opvallend, aangezien indegroepvande
auteursookonderzoekgedaan wordt naar
dezenieuwe technologie.
Inhoofdstuk 3 en4worden debasisprincipesvanhetontwerpen vaneenSBRvoor
CZVennutriëntenverwijdering uitgelegd en
voorbeelden gegevenvanbeluchters,mengersenmogelijkheden voor procesbesturing.
Het belangvaneengoed ingestelde slibleeftijd wordtvaakbenadrukt.Aandehand van
voorbeelden wordtuitgelegd hoeeenSBR
ontworpen moetwordenenhoedecyclus
geoptimaliseerd wordt. Verschillende
CZV/N-verhoudingen, verschillendevoedings-enbeluchtingswijzen en fosfaatverwijdering merenzonder stikstofverwijderingkomen aandeorde.Met duidelijke
stroomdiagrammen worden desrappen
weergegevendiedoorlopenmoeten worden
omtoteengoedontwetp tekomen.
Inhetlaatstehoofdstuk worden simulatieresultatengepresenteerd,diegebaseerd
zijnopactiefslibmodellen.Deresultatenvoor
huishoudelijkafvalwater enhereffluent van
eenleerlooierij wordengeëvalueerd voordrie
situaties(SBRmetvoordenitrificatie,gepulseerdvoedenendiscontinuebeluchting).De
modelresultaten latenziendat modellering
ookinditgevaleenhandiginstrument isom
hetconcentrarieverloop revoorspellen.

Deauteursbenadrukken aanhet einde
vanderapportage dateenSBRmetgesuspendeetdegroeiwarreacrorkinetiek en
microbiële mechanismen betreft in feite
niets anders isdaneen acriefslibsysteem.
Verderwordt deboodschap meegegeven dat
deSBRnognietisuitontwikkeld, maar dat
eensamenwerking tussen microbiologen en
procesingenieurs vereisr isomdetechnologiebetertegaan begrijpen.

Eindoordeel
'Mechanism and designofsequencing
batch reactors fornurrient removal'iseen
overzichtelijke rapportage,waarin veelvergelijkingen staanomtoteengoed ontwerp
vaneenSBRtekomen.Dezeuitgave hangt
tussen wetenschap enpraktijk inenvormt
hiermeeeenmooieaanvullingopheteerder
verschenen'Scientific andTechnical report'
overSBR's. Daarwaarhereersterapport (nr.
10) eenoverzichtgeeft van verschillende
SBR'senopervaringgestoelde praktische
infotmatie presenteert,vormtditdeel(nr.
19) eenpraktische handleiding voorhet ontwerpenvaneenSBR. Devoorbeelden die
gegevenworden,verduidelijken deaanpak,
hoewelzeniet overzichrelijk gepresenteerd
zijn.Ookdegebruikte symbolen indevergelijkingen zijn zeeronorthodox. Het kost
relatiefveeltijd omteoverzien wat precies
beschreven wordt. *
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