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De opgenomen voedingwordtvervolgens
verademdindebeluchtingruimte.Indeze
voedselarmeomgevinghebbenbacteriëndie
geenvoedinghebbenkunnenopslaan vrijwel
geensubstraat tothunbeschikkingenzullen
worden weggeconcurreerd.

Bestrijdingvanindustrieel
lichtslibkwestievan
afwisseling
IR. ARJAN BORGER, TNO M I L I E U , E N E R G I E EN PROCESINNOVATIE

Hetprobleemmetlichtslibinde communalesectorisgrotendeelsopgelost.Detoepassingvanhoogbclastezones,zoalsselecteren,heeft hieraan eenbelangrijke bijdragegeleverd. Bijindustriëlezuiveringsinstallatieszijn deervaringen nietselecteren minderpositief De oorzaakhiervan isnietaltijd duidelijk Het hierbeschrevenonderzoektoont aan dat de toepassing van selectoren,mitsgoedontworpen,
wel degclukgrotekansen biedtbijhetbestrijden van lichtslibm industriële actiefslib-installatics.
Slibbczinking,delaatstestapinhetactiefslibproces,wordtvaakgezienalsdeachilleshiel
vaneenafvalwaterzuiveringsinstallatie. Bij
slechtebezinkingtreedtuitspoelingvanslib
opmetverontreinigd effluent alsgevolg. In
extremegevallenkanzelfsverliesvanzuiveringscapaciteitoptreden. Een goedebezinking
vanhetslibisduseenabsolutevereistevoor
hethalenvande effluenteisen.
Extremegroeivandraadvormendebacteriënkanleidentotverslechteringvandeslibbczinking.Ditzogehetenlichtslibleverdein
hetverledengroteproblemenopinzowel
huishoudelijke alsindustriële zuiveringsinstallaties.Uitvoerigonderzoek,debouwvan
selectorenenhetverlagenvandeslibbelasting
hebbenertoegeleiddathet lichtslib-probleem
incommunale installatiesgrotendeels isopgelost.Microthrixparvicellaisdeenigedraadvormerdieinhuishoudelijke systemen nog
serieuzeproblemen veroorzaakt.Dezebacterie
groeitechtervoornamelijk 's winterseninhet
voorjaar enkandooreengerichtedoseringvan
aluminium wordenbestreden.
De oplossing: eerst hamsteren, dan
hongeren
Inzijnalgemeenheidwordtgestelddatde
aanwezigheidvaneensubstraatgradiëntde
kansoplichtslibaanzienlijkverkleint.Deaanwezigheidvaneensubstraatgradiënt ineen
afvalwaterzuivering houdt indateenzonemet
eenhogesubstraatconcentratie gevolgdwordt
dooreenzonemeteenlagesubstraatconcentratie.Inde hoogbelastezoneworden influent
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enretourslibineendusdanige verhouding
gemengddattijdelijk eenzeerhogeconcentratievoedingsstoffen aanwezigis (hogevlokbelading).Hetsubstraataanbod isdusdanighoog
datnietallevoedingop datmomentgebruikt
kanworden.Inzo'nsituatiezaleenselectie
optreden,waarbij bacteriëndieinkortetijd
veelvoedingkunnen 'hamsteren'eenconcurrentievoordeel hebbenbovenbacteriëndiedat
nietkunnen.Dezesnelleopnamevanvoedingsstoffen wordtbiosorptiegenoemd.Ditis
infeiteeenverzamelnaam vooreenaantalbiologischeenfysisch-chemische processendie
ertoeleidendatverreweghetgrootstedeelvan
hetbeschikbaresubstraat indevlokwordt
vastgelegd.Generaliserend kanwordengesteld
datvlokvormendebacteriënwelinstaatzijn
toteensnellebiosorptieen(demeeste]draadvormersniet.

Ajb.

Enkeleuitvoeringsvormen vanditprincipezijn:
een(hoogbelaste)selectorgevolgddooreen
vollediggemengde beluchtingruimte;
eenpropstroom-configuratiewaarbij het
eerstecompartiment hoogwordtbelast;
eenbatchgewijzeprocesvoeringwaarbijde
hoogbelastevulperiodewordtgevolgd
dooreenlagerbelasteverwerkingsperiode.
Aandachtspunten bijhetontwerpvaneen
hoogbelastezonezijndecontacttijd, devlokbeladingendeaanwezigheidvancompartimenten.Afhankelijk vandesamenstellingvan
hetafvalwater kaneenaerobe,anoxischeof
anaërobehoogbelastezoneworden toegepast.
Verdermoetdeverblijftijd indebeluchtingruimtevoldoendegrootzijnomalhetopgeslagensubstraatdaadwerkelijk teverademen
(regeneratievandebiosorptiecapaciteit).
Selectoren niet altijd effectief
Inindustriëleinstallaties ishetlichtslibprobleemnogverrevanopgelost.Ookinlaagbelastesystemenmethoogbelasteeerstezone
treedtlichtslibnogfrequent op. Ditroept
vragenopals: zijn selectoreninindustriële
installatiesmindergoedtoepasbaarvoorhet
bestrijden vanlichtslib?Isde afwijkende
samenstellingvanindustrieelafvalwater ten
opzichtevancommunaalafvalwater misschien
deoorzaakvanhetfalenvanselectoren?Of
zijndeselectorennietgoedontworpen?
Komeninindustriëleslibben draadvormers
voordienietmeteentraditioneleselector kunnenwordenbestreden?TNO-MEPheeft,in
samenwerkingmetachtbedrijven (totaaltien
afvalwaterzuiveringsinstallaties), een praktijkgerichtonderzoekuitgevoerdomditsoortvragentebeantwoorden.

Schematische weergavevan de proefinstallatie.
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N o g steeds veel draadvormende
bacteriën
Alseerstezijn de tien deelnemende zuiveringsinstallaties doorgelicht.Verder isgedurende eenjaar maandelijks de kwaliteit van het
slib uit de installaties bepaald. Hiervoor isde
standaardmethode van Eikelboom gebruikt.
Voorhet bepalen van het aantal draden isde
filament-index (FI)gebruikt, met een schaal
van o(geendraden) tot 5(zeerveeldraden).Vijf
installaties bevatten gedurende degehele
onderzoeksperiode veeldraden (FI= 4),in twee
installaties wasdepopulatie beperkt (FI=3)en
in drie installaties fluctueerde de populatie
sterk in omvang (FI 1-5).Dit geeft aan dat de
groei van draadvormende micro-organismen
in industriëleAWZI'snog steeds een veelvoorkomend verschijnsel is.

Praktijk: substraatgradiënt leidt tot
hoge biosorptiesnelheid
Bijtwee van dedeelnemendeAWZI'sis
reeds een hoogbelaste zone in de proceslijn
opgenomen. Verwacht werd dan ookdat deze
slibben een hogebiosorptiesnelheid zouden
hebben.Om dit teonderzoeken isdebiosorptiesnelheid bepaald door in een belucht vat
influent en retourslib met elkaar te mengen en
vervolgens deconcentratie opgelost-CZV te
volgen in de tijd. Demengverhouding tussen
influent en slib issteedszogekozen dat de
situatie in het hoogbelaste deelvan de
betreffende AWZIzogoed mogelijk wordt
nagebootst (vergelijkbare vlokbelading).De
meting van debiosorptiesnelheid in de twee
AWZI's met substraatgradiënt gafde volgende
resultaten:
installatie 1 (aardappelvcrwerker).De
biosorptiesnelheid vandit slib ishoog.Na
menging van influent en slib wordt gedurende 30minuten ongeveer 80procent van
het opgelost CZVvastgelegd.In deproceslijn van dezeAWZIiseen goed ontworpen

selector in deproceslijn opgenomen.
Gedurende het onderzoekwerden nauwelijks draadvormende micro-organismen in
het slib waargenomen (FI= 2,5);
installatie 2(zuivelbedrijfj. Ookdit slib
heeft een hogebiosorptiesnelheid: gedurende 30minuten wordt92procent van het
opgelostCZVopgenomen. Deze installatie
heeft een propstroomconfiguratie, waarbij
het eerstedeelvan de beluchtingruimte
hoogbelast wordt.Doordeafwezigheid van
compartimenten eneen zeer lagezuurstof1
concentratie indehoogbelastezone isechtergeen sprake vanoptimale selectorcondities.Hierdoor kwamen tijdens het
onderzoek frequent veeldraden voorin het
slib.Indezeexperimenten kande aanwezigheid van een substraatgradiënt gekoppeld worden aan een hoge biosorptiesnelheid.Verderblijkt dat een hoge
vlokbelading opzich niet voldoende isen
dat het ontwerp van deselector doorslaggevend kan zijn voordeeffectiviteit bij het
bestrijden vandraadvormende bacteriën.

Experimenten: substraatgradiënt
leidt tot betere slibbezinking

locatie onderzocht met behulp van proefinstallaties(zieafbeelding 1).De proefinstallatie
bestaat uit een gecompartimenteerde, beluchte
selector(twee tot viercompartimenten), een
vollediggemengde beluchtingruimte (setpoint
2mg 0 2 /l)en een nabezmktank.
Aan het begin van deproefperiode isde
installatie geënt met slib uit deAWZI.Het influent van de proefinstallatie isonttrokken aan
de influenttoevoer vandefull-scale AWZI;de
shbbelastmg wassteeds vrijwel gelijk aan die
indefull-scale installatie.Gedurendede proefperiode van gemiddeld 15 weken zijn de slibkwaliteit, bezinkbaarheid en de biosorptiesnelheid tweewekelijks bepaald. Daarnaast isde
proefinstallatie opgenomen in het standaardanalyseprogramma voor de full-scale AWZI.In
toraal zijn deze experimenten op vier locaties
uitgevoerd.
Deresultaten met de proefinstallaties
worden samengevat in tabel 1.Defoto's tonen
deafname van het aantal draadvormers in
proefinstallatie 3.
Inallegevallen daalde deSVI gedurende de
proefperiode significant. DehogereSVIbij
installatie 6na week 11 werd veroorzaakt door

Het effect van een substraatgradiënt op de
bczinkbaarheid van industrieel actiefslib isop

Tabel1. OverzichtvandeFl,SVIendeveranderuujvandebiosorptieindeproefinstallaties.

filamentindex (-)
voor
na
installatie 3(chemieconcern]
installatie 4(agro-industrie)
installatie 5(bierbrouwerij)
installatie 6(chemieconcern)

5
4,5
5
4

2.5
3
2
3,5(week11)
4,5(week 16)

SVI

(ml/g)1
voor
na
216

120

242

147

229

90

168

96 (week11)
200(week16)

biosorptie
snelheid
na, t.o.v.voor
hoger
gelijk
gelijk
gelijk

Slibuitjull-scaleinstallatie3(links]endeproefinstallatie(rechts)naafloopvandeproefperiode.
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technische problemen met de proefinstallatie.
Uit deproblemen kon wel worden geconcludeerd dat het ontwerp van deselector en de
beluchtingruimte goed opelkaar afgestemd
moeten worden om een positiefeffect opde
slibbezinking te bereiken.Alleen bij installatie
3kondeverbetering van de slibkwaliteit
worden gekoppeld aan een hogere biosorptie
in de selector. Bijde overigedrie installaties
wasdit verband met aanwezig.
Discussie
Deaanwezigheid vaneen substraatgradiënt in deproefinstallaties leidt in alle onderzochte gevallen tot een duidelijke verbetering
van deslibbezinking en tot een afname van het
aantal draadvormende micro-organismen.
Voorde praktijk isdit het belangrijkste resultaat van het onderzoek. Hieruit blijkt namelijk
dat selectorsystemen ook bij industriële
AWZI'seffectief kunnen zijn bijde bestrijding
van lichtslib en dat de afwijkende samenstelling van het afvalwater hierbij geen belemmering vormt. Verder kan worden afgeleid dat
een onjuist ontworpen selector degroei van
draadvormende bacteriën niet kan voorkomen.
Devlokbelading, verblijftijd en de zuurstofvoorziening in deselectorzijn van doorslaggevende betekenis.Verderdient bij het ontwerp en beheer van een selector terdege verder
rekening gehouden te worden met de samenstelling van het afvalwater op locatie.Ofhet
falen van selectorenbij industriëleAWZI'sveroorzaakt wordt door onjuist ontwerp danwei
beheer iseen onderwerp voor nader onderzoek.
Bijéén van de proefinstallaties kan deverbeterde slibkwaliteit worden gekoppeld aan
een hogere biosorptiesnelheid.Voorde andere
drieinstallaties ontbreekt een verklaring, maar
erlijkt een correlatie tezijn met de voorbehandeling van het afvalwater. Het afvalwater van

deinstallaties 1,2en 3 ondergaat geen anaërobe
voorbehandeling en hier resulteert de aanwezigheid van een substraatgradiënt in een
hoge(rc) biosorptiesnelheid. Bijde installaties
4,5en 6wordt het afvalwater anaëroob voorbehandeld ineen UASB.Mogelijk isbij deze
installaties deopname van andere componenten dan opgelost CZVvan doorslaggevende
bcrekenis. Het isbekend dat degroei van sommige typen dtaadvormers (0041,0092) bevorderd wordt doorde aanvoer van ruw, nietvoorbezonken afvalwater. Dit impliceert groei
op niet-opgelosteverbindingen. Het ismogelijk dat verwijdering van niet-opgeloste verbindingen in de selectoren van de proefinstallaties leidt tot een reductie van het aantal
draden in het slib.
Het isopvallend dat in de proefinstallaties,
ondanks deaanwezigheid van een volledig
gemengde beluchtingruimte, toch een vermindering van het aantal draden waarneembaar is.Het influent wordt in een volledig
gemengd systeem momentaan vermengd met
degehele inhoud van debeluchtingruimte. De
hierdoor ontstane lage substraatconcentratie
biedt draadvormende micro-organismen een
concurrentievoordeel. In het algemeen zijn dit
soort gemengde systemen gevoelig voor het
ontstaan van lichtslib.Blijkbaar isin de proefinstallaties de aanwezigheid van een selector
voldoende om dit te voorkomen.

omstandigheden in deproefinstallatie daadwerkelijk ongunstig zijn voor draadvormers.
Conclusies
Uit de resultaten worden devolgende conclusies getrokken:
• Introductie van een substraatgradiënt
leidt tot een betere slibbezinking in alle
proefinstallaties;
• BijAWZI'szonder anaërobe voorbehandeling kan dit worden gekoppeld aan een
snelle(re) biosorptie in de selector;
• BijAWZI's met anaërobe voorbehandeling
ontbreekt de verklaring vooralsnog.
Geconcludeerd wordt dan ookdat de toepassing van een selector, mits goed ontworpen,
toch een belangrijke bijdrage kan leveren aan
het bestrijden van industrieel lichtslib. '
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Het feit dat deoorspronkelijk aanwezige
draadvormers in aantal afnemen, isniet verwonderlijk. Deprocesomstandigheden in een
proefinstallatie wijken immers per definitie af
van die in een full-scale AWZI.Het iswel
opvallend dat deze afname niet gepaard ging
met een toename van andere,'nieuwe' draadvormers diebeter zijn aangepast aan de heersende omstandigheden. Dit wijst erop dat de
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden dezevoor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
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• diepe boringen

• onderhoud

V _ y grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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