ACHTERGROND

EVALUATIE NA TWEE JAAR GEBRUIK OP RWZI SLIEDRECHT

Het geheimvan
plaatbeluchting
Indezomervan2000isoprioolwaterzuiveringsinstallatie Sliedrechtdebestaande bellenbeluchting
vervangendoorplaatbeluchters.Deinstallatie,beheerddoorhetZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden, ishiermeedeeerstecommunalezuivering inNederlanddievollediguitgerustismet
plaatbeluchting.Detechniekisafkomstig uitDuitsland, waardezealmeeraan tienjaarwordttoegepast.Opgrondvande buitenlandseervaringenworden bcluchtingsrcndementengegarandeerddie
verrassend hogerliggendandievanandere bellensystemen.Grontmijheeftnatweejaar bedrijfde
zuurstojoverdrachtgemeten endewerkingvandeplaten beoordeeld.
Dewerkingvandebeluchtingsplaten is
bepaaldin schoonwatervolgensdere-aeratiemethode.Hiervooriséén beluchtingsbassingeleegd,waardooreeninspectievande
beluchtingsplaten mogelijk was.Na twee
jaar bedrijfwasgeenslijtage aandemembranen nochaandebevestigingspunten van
deluchtaanvoer tezien.Het membraanoppervlakisschoongehouden door dagelijks
voorkortetijd debeluchtingtestoppen.
Hierbij zorgt het inkrimpen enopbollenvan
hetelastischemembraan vooreen zelfreinigendewerking.Ophopingvanvuilaande
platenwasbeperktgeblevendankzij deplatteconstructieenhetbeperktaantal aansluitpunten.

Meting van de zuurstofinbreng
Hetzuurstofmbrengend vermogenvan
debeluchtingsplaten isuit kostenoverwegingengemeten ineffluent inplaatsvanleidingwater.Ineffluent blijkt deoverdracht
vanzuurstoftien procent langzamer tever-

lopendan inleidingwater,watoveteenkomt
meteenalfa-factor van0,9.Dit verschil
wordtwaarschijnlijk veroorzaaktdoorde
aanwezigheid vanoppervlakteactievestoffendiedezuurstofoverdracht bemoeilijken.
DeOC-bepalingenrendementsberekeningenzijn uitgevoerdvolgensdeSTORAmethodeuit 1980.VooreenreinwaterOCbepalingwordteerstallezuurstofuit het
beluchtingsbassin weggenomen.Hiervoor
wordteenovermaat natriumsulfïet eneen
kleinehoeveelheid katalysator(kobaltchloride)aanhetwater toegevoegd.Ineenchemischereactiereageertallezuurstofmet sulfiet
totsulfaat.Bijaanvangvandemetingwordt
debeluchtingingeschakeldopeenvastvermogen.Omhet zuurstofinbrengvermogen
vasttestellenzijn tweemetingen uitgevoerd
bijverschillende luchtdoorzetten. Bijéén
meting ishet luchtdebiet veelhogergeweest
dan deontwerpwaarde enwerden debeluch-

PlaatbcluchtiiujopRWZISliedrecht.
Tabel1.

Grevensvanhetbeluchtingsbassinop
rwziSliedrecht.

gemeten inhoud
beluchtingsbassin (ms)
gemeten waterhoogte
tijdens demeting (cm)
bodemoppervlak
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beluchtingsbassin (m2)
totaalplaatoppetvlak (m2)
effectief gepetfoteerd
membraanoppeivlak (m2)
bevestigingshoogte
beluchtingsplaten (cm)

988

effectieve stijghoogte
luchtbellen(cm)

38

3-635

H^O
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180

135

5
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tingsplaten feitelijk overbelast.
Intabel2wordenderesultaten vanbeide
metingen gegeven.Meting 1 laatziendat het
hogeontwerprendement vandeplaatbeluchtingindepraktijk wordtgehaald.Bijdeveel
hogerebelasting(meting2)wordteenrendementgemetendatvergelijkbaar ismetanderebellensystemen.Uitderendementsbepalingblijkt datmet plaatbeluchting intheorie
ongeveer40procentenergiekan worden
bespaard.Inhetspecifiekegevalvanrwzi
Sliedrecht isdoortoepassingvanplaatbeluchtinginhetafgelopenjaareenenergiebesparingvanongeveer30procentgerealiseerd.
Bijdekeuzevooreenbeluchtingssysteem isdelevensduur vangrootbelang.
Beluchtingsmembranen zijn vaakgemaakt
vanrubber.Om rubber rekbaartehouden
worden inhetproductieproces weekmakers
toegevoegd.Naverloopvantijd verdwijnen
dezeweekmakersuit het rubber, waardoor
hetbrooswordtenkanscheuren.
Ditprocesgaatsnellerbijhoge temperaturen.Indepraktijk worden beluchtingsmembranen warmdoorde langssttomende
lucht uitdeblowers.Delevensduur vanrubbermembranen ishierdoorbeperkt totvijfà
achtjaar.Het membraanmateriaal vandein
Sliedrecht toegepasteplaatbeluchters isvan
eenspeciaalsoortelastischpolymeer.Indit
materiaalzijn weekmakers overbodig,
omdatverhardingzoalsrubber nietvoorkomt.Indepraktijkzijn eralplaatbeluchtersdiemeerdan tienjaar ingebruikzijn.Of
hetrendement vandezesystemen nogsteeds
onveranderd hoogis,isniet bekend.
Beluchtingsmembranen hebbende
eigenschapdatzijhydrofoob ofhydrofiel

Rendementvande zuurstofoverdracht

hydrofoob membraan

luchtdoorzetper membraanoppervlak (m3/h/m2)
hydrofiel membraan

A/b. 1.

Ajb.z.

zijn,metanderewoorden:ofzijwater afstotenofaantrekken.Rubberiseen hydrofoob
materiaal.Onderwaterheeft eenluchtbelde
neigingvastteplakken aanrubber. Hierdoor
heeft deluchtbel ietsmeertijdom tegroeien
voordathetloslaatvanhet membraanoppervlak.Hetpolymeerdargebruikt isinde
plaatbeluchters iswaterminnendy Luchtbellenwordenvanhetmembraan afgeduwd
waardoorkleinebellenontstaan.Eenfijnere
bellenverdelingisvoordeligvoordeoverdrachtvanzuurstofnaarhet water,waardoor
hetbeluchtingsrendement wordtvergroot
(zieafbeelding 1).

Het geheim
Naastdetoepassingvaneenspeciaal
membraanpolymeer ligtdewinstvanplaatbeluchtingindeeenvoudwaarmeeeengroot
enplatmembraanoppervlak kan worden
gecreëerd.Doorhetgroteoppervlakishet
mogelijk omeenbeluchting teontwerpen
meteenlageoppervlaktebelasting. Eenlage
luchtdoorzetpermembraanoppervlak zorgt
vooreenhoogrendement. Doordatdebellen
wordenverspreidovereengroter oppervlak
isde zuurstofoverdracht beter.Delagere

Tabel2:

drukvaloverhet membtaan leidttoteen
lagereweerstand,minder warmteontwikkelingeneenlagerenergieverbruik.Andere
bellenbeluchtingsystemen, zoalsschotelbeluchting,worden doorgaansontworpen voor
eenhogereoppervlaktebelasting.Bijeentoenamevandeoppervlaktebelasting neemt het
rendement af(zieafbeelding 2).Dit komt
overeenmetdemetingwaaruit blijkt dateen
lagebelastingeenaanzienlijk rendementsvoordeeloplevert.

Plat en minder warm
Bijtoepassingvanbellenbeluchtingop
groterediepteisdewarmteontwikkelmg een
beperkende factor. Doordatdeplaten lager
worden belast,ontstaat minder warmteontwikkeling.Bovendienisdekoelingvande
platen beter door hergrotemetalen bodemoppervlak.Dehoogtevandeplatenis
beperkttotvijfcentimeter.Ditisgemiddeld
t5centimeter lagerdandeconstructie die
gebruikt wordt voorschotels.Deextra stijghoogtevoorluchtbellen bij plaatbeluchting
geeft eenrendementsverbetering vanenkele
ptocenten, vooralalsdedieptevande
beluchtingstank beperkt is.Zowordtbijeen

ResultatenvandemetingenopnvziSliedreclit.
ontwerp

theoretischvermogenblower(kW)
opgenomenvermogenblower(kW)
theoretischeluchtdoorzetblower(Nm3/h)
alfa-factor (-)
relatievezuurstofinbrengsnelheid (rr>)
zuutstofmbrengsnelheid inschoonwater(kg02/h)
zuurstofinbreng perluchtdoorzetper
stijghoogte (gO/Nmym)
zuurstofinbrengrendement (kg02/kWh,io°C)

42

1589

meting 1 meting 2
38
40
1794

76
77
3192

-

0,90±0.02

0,90±0.02

1,66±0,07

2,20±0,07

177

172±11

227±15

28,2

16 ±2

20±2

4,2

4.3±0,3

3,0±0,2

tankdieptevanviermetereen verbetering
vanongeveer vierprocentgerealiseerd.

Conclusie
Doorgaans wordenOC-metingen uitgevoerdinnieuwesystemen waarbij verouderingvanhetmateriaalgeen rolspeelt.Op
rwziSliedrechtismetpraktijkmetingen
aangetoond datnatweejaar bedrijf het
plaatbeluchtingssysteem nogsteedsaande
hogeontwerpgarantie voldoet.Dezebevindingisbemoedigend vootde duurzaamheid
vanhettoegepastemateriaal. Plaatbeluchtingiseenlaagbelastevariantvanbellenbeluchting.Demeting laatziendathet hoge
rendementvanplaatbeluchting voornamelijk istoeteschrijven aandelageluchtdoorzetpermembraanoppervlak. Hetis hierbij
theoretisch deverwachtingdatdeplatte
constructieen het hydrofiele membtaan zorgenvoorenkeleprocenten rendementswinst.Voordetoepassingvan laagbelaste
bellenbeluchting iseengroot membraanoppervlaknodig.Ditvergtextrainvesteringskosten.Dezekostenkunnen optermijn worden terugverdiend doorher aanzienlijk
lagereenergieverbruik. Met plaatbeluchting
kaneenvoudigeengroor membraanoppervlakwordengecreëerd.Bijanderebellensystemenisditveellastiger, waardooreen
duurdereconstructienoodzakelijk is.Plaatbeluchting lijkt hierdoor eenveelbelovend
alternatief Ofoverschakelingnaarplaatbeluchtingdaadwerkelijk rendabelis,vraagt
eenindividuele beoordelingopgrond vande
specifieke proceskenmerken zoalsde
gewensrezuurstofinbreng, afmetingen van
hetbeluchtingsbassin, deblowerkarakteristiekenendeinvesteringskosten.Demogelijkewinst maakt diteenoverwegingwaard. <f
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