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bouwdtotachtanaërobezones.Dehuidige
beluchringsinstallatie wordtvervangendoor
eengeheelnieuwe.
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Veelzuurstofmetfijnehellen:
OC-metingplaatbeluchters
rwziWestpoort
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I N G . R. N E E F , D I E N S T WATERBEHEER EN R I O L E R I N G
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Ontwerp beluchtingssysteem
biologische fosfaatverwijdering
Vanwegedehogeefficiëntie vanplaatbeluchtersheeft DWRonderzochtofzijmetaanvaardbarerisico'stoepasbaar kondenzijnop
rwziWestpoort.Uitkomstvandatonderzoek
wasdathetuitvoerenvaneenproefopvolle
schaalmetdezetechniekleiddetotaanvaardbareoperationeleenfinanciële risico's.De
vraagstellingwasofplaatbeluchting ineen
omloopsysteemopdezeschaalindezelfde mate
voldoetalsinanderetypenactiefslibtanks.
Voordeactiefslibtanks vanrwziWestpoort
isdoordeleveranciereengarantiewaardevan
26,07g02/(NmJ.msnjghoogK)(io°C)afgegeven.
Hetontwerp ishieropgebaseerd(zietabel 1 op
pagina46).

ING. T. W I J F F E L S , WITTEVEEN+BOS

In2003bouwdeDWReennieuwevierdeactiefslibtank opderwzi Westpoort. Hiermeewerdde
zuivcringscapaciteituitgebreid tor500.000inwonerequivaleiitcii.Oorspronkelijk was lietplande
beluchting 111 dezetank teverzorgendoordegangbare techniekvan inblazing via(meestronde)
rubberen membranen. Detechniekvan plaatbcluchting was wereldwijd nognieteerderop deschaal
vanrwziWestpoorttoegepast. InNederland werddetechniekalleen nogmaar ingezetoprealtiej
kleinerwzi's.Inoverleg metdeNederlandse leveranciervanplaatbeluchters werd 111 denieuweacriefslibtankdoorDWReenproef opvolleschaal uitgevoerd opbasisvan 'noaire-no pay'.Herrisicodat
DWRdaarmeeaanging, heeft maximaal resultaat opgeleverd. I11september2003eninapril2004
zijn OC-mermgeii uitgevoerd indeactiejslibtanks.Gemeten is111 reiuwateren m eenslib watermengselaan plaatbeluchters enkeramischeelementen (bouwjaar 1992!.DeOCvan deplaatbeluchtersvoldoetaan dcguruimcwaardezoalsopgegevendoordeleverancier.Tevensligtdezuurstojinbrengefficiëntie van deplaatbeluchting,gebaseerd opslib/watcrmetiugen,60procenthogerdan
dievankeramischeelementen. De overigedrienog omtebouwenactiejslibtanks zullen naar aanleiding vandezeresultaten allen worden voorzien vanplaatbcluchting.
InH20nummer 25/26van2002isverslag
gedaanvandesamenwerkingtussenhet
Hoogheemraadschap HollandsNoorderkwartierenhetHoogheemraadschapAmstel,Gooi
enVecht.Dezesamenwerkingresulteerdeinde
uitbreidingvanderwziWestpoortomzohet
communaalenindustrieelafvalwater uit
Zaanstad tekunnenbehandelen.Deeerstefase
vandeuitbreidingisinoktober2003 in bedrijf
genomen:eenactiefslibtank eneennabezinktankzijn bijgebouwd. Indenieuweactiefslibtankwordtgebruikgemaaktvanplaatbeluchting.Omdeefficiëntie vandeplaatbeluchting
indezetankconfiguratie vasttestellen,zijn
OC-metingenuitgevoerd.Inditartikel worden
deresultatengepresenteerd vandezestapinde
richtingvanduurzaam zuiveren.

omloopsysteemvoornitrificatieendenitrificatie.Hetoverblijvende deelwordtomge-

Opbasisvanhetcriterium vanjaarlijkse
kosten(energieenafschrijving) blijkt datde
lagereexploitatiekosten opwegen tegenoverde
hogerekapitaalslasten voorplaatbeluchting.
Metdeleverancier isovereengekomen meteen
reinwater-OC-metingdegegarandeerdespecifieke OCvan26,07g Oj/fNm'.nistjjghoogte)te
controleren.Demeetresultaten vandereinwater-OC-metingdienenalsbasisvoorde
besluitvormingoverdetoepassingvanplaatbeluchting indeovetigedrie(nogomtebouwen]actiefslibtanks.
Meetmethoden
Omwillevandemeetnauwkeurigheid zijn
degarantiemetingen inseptember 2003 uitgevoerdinreinwaterconform deStora-richtlijn
'Zuurstoftoevoervermogen inbeluchtingsystemenbepalinginreinwater'(1980).Nazeven

Actiefslibtank1 tijdense'e'nvandeOC-metin^eninreinwaterinseptember2003.

EenbelangrijkeveranderinginhetontwerpvanrwziWestpoortisdatwotdtovergestaptvanchemischenaarbiologischefosfaatverwijdering. Ditleidttotforseingrepenin
deactiefslibinstallaties.Dehuidigeomloopcircuitswordenomgebouwdnaareenkleiner
H2O
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maanden bedrijfsvoering zijn in april 2004
wederom OC-meringen in een slib/watcrmengsel uirgevoerd in acriefslibtank 1 (plaatbeluchting) en in tank 3 (keramische beluchtingelementen).Hierdoor ishet mogelijk beide
beluchtingssystemen te vergelijken.

Uitvoering OC-meting in reinwater
In twee rondgangen isbij minimale
beluchtingcapaciteit en drievoortstuwers in
bcdrijfcen 15 procent natriumsulfietoplossing
gedoseerd in de met leidingwater gevulde
acriefslibtank. Opbasis van een geleidbaarhcidsmetingen sulfietanalyses bleekvervolgens na vijf rondgangen een goede homogenisatie tezijn opgetreden. Op drieplaatsen isde
zuursrofconcentratie tijdens de reaé'ratie
gemeten,en wel twee meter vanafde wand en
op 2,5meter waterdiepte.
Tercontrole van dereinheid van het
drinkwater zijn a-factorbepalingen en chemischeanalyses uitgevoerd. Deaanleiding daartoewasdegroene waas in het water (lichte
algengroei)en de lichreschuimvorming ten
tijde van de metingen. Het luchtdebiet isberekend uit het toerental van deblowers,de druk
en de temperatuur vandeaangezogen én van
degecomprimeerde buitenlucht aan de hand
van de blowerspecificaties, afgegeven door de
leverancier.
Vier reaératiemetingen zijn verrichr:op
half-en vollast beluchtingcapaciteit, beide uitgevoerd induplo. Deresultaten zijn omgerekend naar destandaardcondities van een
watertemperatuur van io°Cen een luchtdruk
van 101,3kPa. Naast een meting van het luchtdebiet op basis van het blowertoerental isook
gebruikgemaakt van degeïnstalleerde meetapparatuur op basis van een pitotbuis.Als
maatgevend ishet luchtdebiet op basis van het
toerental van de blower genomen.
Aanvullend zijn door de leverancier van de
voorstuwets op 55meetpunten verdeeld over
de nattedoorsnede omloopsnelheden gemeten. Dat iseveneens gebeurd bij half- en vollasr
beluchtingcapaciteit. Degemiddelde vastgesteldeomloopsnelheid bij drievoortstuwers in
bedrijf bedroeg0,37m/s.

Tabel1.

Hetrestenvaniepkotbeluchtersindebouwfase;controlevanhetbellenpatroon.

Na meting van de omloopsnelheden werd
een opmerkelijke conclusie getrokken. Voor de
omloopsnelheid maakt het nauwelijks verschil
ofde beluchting uitgeschakeld is,op halflast of
op vollast werkt. Kennelijk veroorzaakt het
plaatbeluchtersysreem weinig hydraulische
weerstand, onafhankelijk van de luchtdoorzet.
Dit fenomeen isterug te vinden inde hoge
omloopsnelheid; het systeem werd gedimensioneerd op basis van vergelijkbare systemen

Uitvoering OC-meting in
slib/watermengsel

Ontwerpnieuweacnefslibtank.

absoluteOC(io°C,101,3kPa)
specifiekeOC
totaleontwerpluchttoevoer:
ontwerpwaardeelementbelasting:
aantalplaten(2nri/plaat)
inhoudomloopsysteem
waterkolombovenelementen

700
26,07
5.600
15*
180
11.100

4,8

kgO,/h
g02/(Nm3.mstijghoogK)
NmVh
Nm3/m2.h

m3
m

'Deelementenkunnen totmaximaal20Nm3/(mz.h)belastworden,dus 1,3maaldeontwerpwaarde.
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met rubber membranen. De ontwerpwaarde
bedraagt eengemiddelde snelheid van 25cm/s.
Dit impliceert dat omloopsystemen met plaatbeluchting in omloop kunnen worden gehouden met een veelläget specifiek voortstuwvermogen (omstreeks een factor twee lager).Voor
grote rwzi's kan deenergiebesparing daardoor
aanzienlijk zijn: opWestpoort scheelt dat circa
20kWcontinu. Bijeen energieprijs vanzes
centper kWh isdejaarlijkse besparing circa
10.000euro.

Inapril 2004zijn de zuurstofinbrengcapacireiten in de actiefslibtanks 1 en 3bepaald volgens deevenwichtsmethode (MerkblattATV
M209,juni 1996),waarbij het actiefslib, dat
zich m een endogene ademhalingsfase bevindt,
wotdt belucht totdat een maximale stationaire
zuurstofconcentratie wordt bereikt. Door
meting van deatmosferische druk, de watertemperatuut en door bepaling van deCC-facror
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vanhetactiefslib isdereinwater zuurstofoverdrachtberekendvoordesituatievanreinwater
bij io°Cen101,3 kfa atmosferischedruk.Aan
beideactiefslibtanks isgedurende 18uurvoorafgaand aandemetingengeeninfluent meer
toegevoegd,bij instandhouding vandebeluchtingendeslibretourvanuitdenabczinktank.
Hetactiefslib isbelucht,zodathetzichin
eenendogene toestand bevindt.Deslibretour
istweeuurvooraanvangvandemetingstilgezet.
Indenieuweactiefslibtank zijndeinterne
recirculatiestromen vanennaardedenitrificatietankstilgezet.Omdatdeluchttoevoervoor
actiefslibtank 3 uitéénhoofdluchtleiding ten
behoevevanmeerdereactiefslibtanks wordt
verkregen,isvoordebepalingvanhetluchtdebietgebruikgemaaktvaneenthermische
gasdebietmeting.Dezeistoegepastbij metingenaanzoweldeactiefslibtank metplaatbeluchtingendiemetkeramischebeluchting.
Voorelketankzijnopéénmeetdagdrierespiratiemetingen entweereaëraticmetingenuitgevoerd.Tevensisopdezelfdedagenopdezelfdelocatiedea-factor vanhet actiefslib
bepaald.
Resultaten
Voorafisgestelddatcen mectafwijking
vanvijfprocentwordt toegestaan tenopzichte
vandegegarandeerdespecifieke OC-waarde
van26,07g02/(Nm!.mst]Jghoogte)inreinwater
ondervollast-condities.Tevensisgestelddat
deplaatbeluchting nietvoldoet,indiende
gemetenspecifieke OCmeerdan7,5procent
onderdegegarandeerde waardeligt.
Deinseptember2003 gemeten reinwater
OCligtmet25,4g02/(Nm3.msnjghoogK)2,6pro-

Tabel2.

actiefslibtank 1 en2kondezemethodeniet
wordentoegepastvooractiefslibtank 2;deze
wordtbeluchtdoormiddelvan turbocompressoren.
Omdieredenzijn voorbeideactiefslibtanksdeluchtdebieten gemetenmeteenthermischegasdebietmetingenistervergelijkook
hetdebietvanactiefslibtank 1 bepaaldaande
handvanderootsblowcrgcgevens.Intabel2
blijkt datcensignificante afwijking aanwezig
istussendeherleidinguitdeblowergegevens
endievandethermische gasdebietmeting.

centonderdegegarandeerdeOC.Deze afwijkingligtruim binnendegrenzenvandemeetonnauwkeurigheidvandemeetmethode
(ongeveer vijfprocent).
Degemetenspecifieke OCis vergelijkbaar
metdeuitkomsten vandeOC-metingenopde
rwziSlicdrechtin2002.Natweejaargebruik
vandeplaatbeluchtingzijndaar specifieke
OC-waarden van26(+2)en20(+2)gO,/
(Nm!.mstHgh00gtc)bepaald.Deduplometingin
hetslib/watcrmengselinactiefslibtank 1 van
rwziWestpoort leverdeeenspecifiekeOCvan
22,7g02/(Nm3.mstlJgh„„gK)op,waarbij het
luchtdebiet isbepaaldaandehandvanhettoerentalvandeblowers.Devergelijking vande
specifiekeOC-waardenvoor plaatbeluchting
enkeramischebeluchtingingelijkvormige
omloopsystemen isgebaseerdopdethermischegasdebietmeting.Despecifieke zuurstofinbrengisbijplaatbeluchting60procent efficiënterdanbijkeramische beluchting.

Voorderelatievevergelijking tussen
actiefslibtank 1 en2volstaatdethermische
gasdebietmeting.Voorderelatievevergelijking
tussendereinwatermeting endeslib-watermetinginactiefslibtank 1 isdeherleidinguit
deblowergegevensmeergeschikt.
Energiebesparing
Hetsysteemmetplaatbeluchtingvoldoet
aandehogeverwachtingen.OprwziWestpoortwordtdaarmeeeenenergiebesparing
bereiktzoalsaangegevenintabel3.Indeze
tabelisbepaald welkopgesteldvermogen
noodzakelijk isvoorbeluchtingvanrwziWestpoortvoordebestaandetechniekmetkeramischebuizen,detechniekmet plaatbeluchting
endemeestgangbaretechniekmetrubber
membranen.

Bepaling luchtdebieten
Inhetsysteemisopverschillendemanierenhetluchtdebiet bepaald.Hoeweldemaximalemeetonnauwkcurigheidvanelkvandeze
metingen ongeveervijfprocentbedraagt,bleek
deonderlingeafwijking eenveelgroterebandbreedteaantegeven.Voordereinwatermetingeninactiefslibtank 1 bleekafleidingvanhet
luchtdebiet uit hetwerkelijke (gemeten)toerentalvanhetrootsbloweraggregaat hetmeest
betrouwbaar.Daartoewerdendirectaan
weerszijden vanhetbloweraggregaatdruken
temperatuurgemeten.Tezamenmetdeproefstandgegevensvandezemachinesishetwerkelijkeluchtdebiet afteleiden.Bijdereareatiemetingindeslib-watermengselsvan

Uitgaandevaneencontinugemiddeldverbruikvandehelft vanhetopgesteldevermogen,eenenergieprijs vanzescentperkWhen
eenbedrijfstijd van8.500uurperjaarzijnook
deenergiekostenbepaald.Debesparingvan
plaatbeluchting tenopzichtevanbeluchting

Resultatenmetingen.

parameter
reinwater
massastroom lucht(toerental blower)
absoluteOC
specifieke OC(opgenomenuitnet)
specifieke OC(toerentalblower)
a-factor
slib/water
massastroom lucht
absoluteOC
specifieke OC(asvermogenmotor)
specifieke OC(toerental blower)
specifieke OC(thermisch luchtdebiet)
a-factor
watertemperatuur

eenheid

mn 3 /h
kg02/h
kg0 2 /kWh
g02/(Nm3.mstijghoogte)

ATi platen
halflast

ATi platen
vollast

AT3keramisch
vollast

5.586

2.507

386

713
5.5
25.4

6,3
30,7
1,00

myh
kg02/h
kg0 2 /kWh

5-389
385

5S4

5.0

gO./fNm'.msrijghoogte)
gO^Nm^mstijghoogte)

22.7
24.2
0,72

°C

5.050/5.777*

17.1

15,0
0,80

17,8

*Gemetenmetthermischegasdebietmetingtijdensdetweereaëratiemetingen.Deanderemetingenzijnafgeleiduithettoerentalvanderootsblower
opbasisvangemeteningangsdruken-temperatuur,uitgangsdruken-temperatuurvanhetaggregaatendeproefstandgegevensvandemachine.
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door middel van keramische buizen bedraagt
circa96.000euro perjaar.
Conclusies
UitdeOC-metingen in reinwatcr en in het
shb/watermengsel kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Het plaatbeluchtingsysteem in actiefslibtank 1 heeft met een elementbelasting van
15,5Nm 3 /(m 2 .uur) een OC(reinwater, io°C
en 101,3k P a ) v a n 7X3kg 0 2 /uur;
• Despecifieke OC-waarden van het plaatbeluchtingsysteem in actiefslibtank 1
bedragen bij half- en bij vollast respectievelijk 30,7en 25,4g 0 2 /(Nm 3 .m snjghoogK ].
Deplaatbeluchters voldoen daarmee aan
degestelde garantiewaarden van26,07
•

g0 2 /pNm 3 .m st jjgh Dop d;
Despecifieke OC(op basis van thermische
gasdebietmeting) in het slibwatermengsel
bedraagt in de bestaande actiefslibtank
met keramische elementen 15,0g O,/
(Nm'.mstl,gh00gtc). Opbasis van dezelfde
meetmethoden isvoor plaatbeluchting
een waarde van 24,2g O^Nm'.msnjghoogK)

vastgesteld, waarmee plaatbeluchting 60
procent efficiënter is;
Deafname vancircatien procent indespecifieke OCvandeplaatbcluchtingnazeven
maanden bedrijfsvoering wordt mogelijkerwijs verklaarddoor meetonzekerheden
en/ofverschillende meetmethoden en/of
afgenomen efficiëntie vande plaatbeluchting.Het verdient aanbevelingomdeOCmeting inhet slibwatermengsel te herhalen

Tabel3.

naeen langereperiodevan bedrijfsvoering;
Systemen met plaatbeluchting vereisen
een lager specifiek voortstuwvermogen. De
hydraulische weerstand wordt nauwelijks
beïnvloed doorhet alofniet ingeschakeld
zijn van de beluchting.Ten opzichte van
dehuidige gangbare beluchtingssystemen
kan in omloopcircuits worden volstaan
met een voortstuwvermogen dat ongeveer
een factor tweelageris.

Energie.

parameter
op testellen vermogen voor
systeem met biologische
fosfaatverwijdering
jaarlijks energieverbruik
jaarlijkse energiekosten
besparing ten opzichte van
keramische buizen

eenheid

kW
MWh
euro

keramische
plaatrubber
buizen
beluchting membranen

940

560

750

4.000

2.400

3.200

240.000

144.000

192.000

96.000

advertentie

DynaSand®
het enige echte
continu zandfilter

Water Tappunten - Waterehip-systemen
Prepaid Watermeters - Watermeterputten

Wereldwijd zijn er al meer
dan 20.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
Drinkwater
1
Proceswater
> Koelwater
• Afvalwater
' Grondwater
> Gecombineerde SS, P
en N verwijdering
1

Biologisch filter voor
• Nitrificatie
• Denitrificatie

nordic

Onze overige producten zijn: Spindle-drivers - afsluiterbediening
voor onder- en bovengrondse schuiven-, afsluiters en kleppen;
diverse dekselheffers, controle- en reinigingsapparatuur voor
brandkranen, spuiboxen etc.

water

Nordic Water Benelux BV
Postbus 522
1940AM Beverwijk
Telefoon+31(0)251 210012
Telefax+31(0)251 224017
Internet www.nordicwater.nl
E-mail nordicwater@ijmond.net
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www.waterchip.nl
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