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V oorwoord Kiwa
De certificatie van !BA-systemen o mvat twee onderd ele n:
Het eers te onde rdeel betreft de attestering van het !BA-systeem me t betrekking tot de
zui ve ringsprestaties in re latie met de door de CIW /CUWVO gestelde e ise n. De
hie raa n te n grondslag liggende eisen zijn in deze beoorde lings richtlijn vastgelegd.
Het tweede onde rdeel is gericht op de constructieve e n mate riaa ltechn ische
uitvoe ring. Hierbij wordt uitgegaa n va n een referentie pe riode va n 20 jaar. De op d eze
onde rd ele n betrekking hebbe nde eisen zijn vastgelegd in d e volgende d rie
beoordelings richtlijnen:
• BRL-K10003 "Septic tan ks",
• BRL-K1000-l "IBA-Compactsystemen" en
• BRL-Kl 0005 "Verticaal doorstroomde helofytenfilte rs".
De combinatie van deze twee o nde rdele n leidt tot één b valite itsverklari ng,
inhoude nde een attest-me t- prod uctce rtificaat voor de Septic tanks en de IBAcompactsystemen of een attest-met-procescertificaat voor de ter plaatse aangelegde
verticaal d oorstroomde helofytenfilte rs.
Deze Kiwa-Beoordelingsrichtlijn BRL-K10002 "A tteste ring van !BA-systeme n" is
vas tgesteld door het College va n Deskundige n voor !BA-systeme n van Kiwa. In dit
Co llege zijn de belanghe bbende partijen op het gebied van !BA-systemen
vertegenwoo rdigd.
De verle ning van een attest- me t-prod uctcertificaat of attest-met-procescertificaat
vind t plaats o p basis van één va n de bovengenoemde drie beoordelings richtlijnen. In
elk van deze beoordelingsrichtlijne n is het va n toepassing zijnde reglement genoemd.

Definitielij st
Biofilte r
Biofi lmreactor, gev uld met korrelig mate riaal a ls drager, waarin filtratie en
biologische a fbraak worden gecombineerd .
Buffer
O nde rdeel va n een !BA-systeem beste md voo r de tijdelij ke opvang va n afva lwater.
Debiet
De per tijdseenheid door een d wa rsd oors ned e strome nde hoeveelheid v loeistof.
Dragermateriaal
Ine rt materiaal met versch ille nde specifieke oppervlakken waa rop biofilm aa nwezig
is.
Huishoude lijk afvalwater
Afva lwater geloosd uit ke ukens, was ru imten, to iletten, badkamers en dergelijke in
woo ngebouwen.
!BA-systeem
Het totale systeem \·v aa raa n influe nt wo rdt aa ngebod en, inclusie f bu ffer, d e
voorbehande ling, het biologische z uiveringsged eelte e n de nabehandeling, indie n
aa nwezig.
Inwonerequivalent (i.e.)
Een gemid de lde geta lswaarde, die een maat is voor de z uurstofbe hoefte va n d e zich
in het afvalwate r bevinde nde ve rontreinige nde stoffe n die door één imvoner per
etmaa l met het afvalwater vanuit zijn huishoude n worden geloosd. Een
inwonerequivalent (i.e.) is de rhalve de gemiddelde belasting veroorzaakt door he t
afva lwater van één inwo ner per etmaa l. De berekening geschied t volgens d e volge nde
formule: 1 inwone requivalent = (debie t/136) x (CZV + 4,57 N-Kj).
Maximaal debiet
De g rootste hoeveelheid vloeistof die per tijdseenheid door een dwarsdoors ned e
stroomt.
Oppervlakte belas ting
Quotiënt va n d e bie t en opperv lakte, bijvoorbeeld he t volume afvalwater of s lib da t
pe r tijdseenhe id en per o ppervlakte-eenhe id in he t beschouwde deel va n d e insta lla tie
wo rdt be ha ndeld .
Rauwe melk (tankmelk)
Melk zoals aanwezig in d e melkta n k op de boerderij. N ie t behandelde me lk.
Regenwater
Wa te r afkoms tig va n a tmosferische neerslag dat nog geen stoffen va n oppervlakte n
heeft o pgenomen.
Septic tank
Ges lo te n bezinktank \\'aarin bezonken s lib in direct contact me t afvalwater staat da t
d<:>or de tank stroomt en waa rin o rgan ische stoffen voo r een gedeelte anaëroob
worden afgebroken.
S libbe lasting
Vuilv racht die de biologische behandeling binne nkomt pe r massa-ee nhe id o rga nische
droge stof of organische droge stof in actief-slibwatermengseL

Specifiek oppervlak van dragermateriaal
Karakteris tie k van dra germateriaaluitgedrukt a ls o ppervlakte per volume-eenheid
onder vas tgelegd e o mstandigheden, bijvoo rbeeld mate riaal zo nder biofil m.
Verblijftijd
T heoretische tijd, gedurende we lke een vloeistof z ich in een bepaalde ta nk of systeem
bevindt, bere ke nd als de verhoudi ng van de inho ud gedeeld d oor het d e biet van de
vloeistof, zo nde r kringloopd ebiet
Volume belasting
Q uotiënt van vracht en tankinho ud.
Voorbezinktank, nabezinktank
Bouw'<verk voor de afscheiding van stoffen uit afvalwate r o nde r invloed va n de
Z\·v aa rtekrach t.
Vracht
Quotiënt van massa e n tijd (kg/ s), bijvoorbeeld aa ngevoerde hoeveelheid BZV 5 pe r
etmaal of aangevoerde hoeveelheid slib pe r etmaal a ls kg droge stof pe r e tmaa l.
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1 Inleiding
1 . 1 Onderwerp

In deze beoorde lingsrichtlijn (BRL) zijn d e eise n e n be proev ings metboden vastgelegd te r vasts teiiing
van de z uive rings prestaties van rBA-systeme n. Deze e isen z ijn door d e CIW /CUWVO vastgesteld en
onde rverdeeld in de klassen I, II e n lilA en B.
De in deze beoorde lings richtlijn opgenomen eisen wo rden d oor de certificatie- insteiiing gehanteerd
bij de behandeling van een aa nvraag va n een attes t- me t-productce rtificaat of attest-metprocescertificaat en d e insta ndhoud ing erva n.

1.2 Toepassingsgebied

He t geste lde in deze BRL is va n toepassing op e lk type rB A-sys teem va na f 4 i.e. bedoeld om
huisho ude lijk afvalwate r of een me ngsel va n huishoudelijk afvahvater met (me lk)spoehvate r te
zuiveren. Het afvalwate r is nade r gedefinieerd in paragraaf 3.2.

1.3 Aanvraag

De behandeling va n een aa nvraag voor een certificaat v indt p laats op basis va n de op het moment va n
indiene n va n krac ht z ijnde Kiwa-Beoordelings richtlijn.
Indien door de producent rap porte n va n onde rzoekinstelJingen of laborato ria 'vvorden overgelegd om
aa n te tone n dat he t product aa n de e isen van d e BRL vo ldoe t, zal moeten wo rde n aangetoo nd d at
deze zijn opgeste ld d oor een inste iiing die voldoet aan de va n toepassing zijnde accredi tatienorm, te
weten:
• EN 45001 voo r la boratoria
• EN 4500-l voor inspectie-inste llingen
• EN 45011 voo r certificatie-insteJiingen
De inste lling wordt geacht aan d eze criteria te voldoe n wa nneer een accreditatiecertificaat ka n worden
overgelegd, afgegeven door de Raad voo r Acc redita tie (RvA) of een accreditatie-instelling waa rmee
de RvAeen overeenkomst va n wederz ijdse acceptatie heeft gesloten.
Deze accreditatie moet betrekking he bbe n op het voo r deze BRL vereiste onderzoe k. Indien geen
accredita tiecertificaat ka n worden overgelegd, za l de certificatie-inste lling op verzoek va n de
insteiling nagaan of aa n d e accreditatie norm is voldaan. In he t geval van rBA-systemen za l de
certificatie-inste lling toetsen op basis van de o nderh avige BRL of d e instelling een geschikte testlocatie
heeft voor het toetsen van rBA-sys te me n wa t betre ft de beschikbaarhe id va n influe nt, de
mogelijkhede n om het influe nt aan te bieden volge ns deze BRL en d e mogelijkheden om het influent
en efflue nt te be monste ren e n te a na lyseren.

1 .4 In situ testen

In de Europese voornorm prEN 12566-3 wordt ondersche id gemaakt tussen het testprotocol voor het
testen van rBA-sys temen in een onderzoe ksinste lling e n in s itu . Er is in deze BRL gekozen om a lle
rBA-syste me n op dezelfde w ijze te teste n. O ngeacht d e locatie, waar het rBA-sys teem wo rd t getest. De
in deze BRL geformuleerde eisen ten aa nzie n van het influent, effluent, bemo ns tering en analyse zijn
voor beide situaties va n toepassi ng.
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1.5 Opbouw van de beoordelingsrichtlijn

·

Deze beoordelings richtlijn is a ls volg t o pge bo uwd:
In hoofdstuk 2 zijn de effluent eise n beschreven waa raan het !BA-systeem moet voldoe n.
In hoofdstuk 3 worden de uitvoeringseisen gegeven voor de be proeving op de proefloca tie va n het
geïnsta lleerde !BA-sys teem. He t influe nt kan bestaan uit huishoudelijk afva lwate r me t of zonderof uit
huishoude lijk afvalwa te r met (me lk)spoelwater, afhan kelij k va n de wens va n de producent va n he t
!BA-systeem. Het attest-met-p rod uctcertificaat za l slechts gaan gelde n voo r d e d oor d e p roducent van
te voren aangegeven klasse waarvoor he t !BA-systeem za l '"'Orden getoetst e n s lechts voor het influe nt
waarmee he t !BA-systeem tijdens d e teste n is gevoed . Indie n een producent een a ttest-metprod uctce rtificaat \·v il ve rkrijge n voor beide ty pe n influent, dan d ient d e we rhv ijze zoals beschreven
in hoofdstuk 3.3.9 te worden gevolgd. Op welke parameters het influent geana lyseerd d ie nt te
worde n, is afhankelijk va n de d oor de producent opgegeven klasse waa rvoo r getoets t gaat word e n.
De ve rschille nde te a nalyseren parameters pe r klasse, staan eveneens in hoofd stuk 3 weergegeven. De
ve rschille nde klassen z ijn gelijk aan de klassen, zoals deze z ijn gedefiniee rd d oor CIW in haa r rapport
van ja nuari 1999, "!BA-systeme n, Handreikingen voor d e uitvoe ri ng van het Lozingenbes lu it Wvo
huishoudelij k afva lwate r en he t Lozingenbesluit bodembescherming".
In paragraaf 3.3 staa t de testpe riod e met de verschille nde proeven beschreven. De test ka n beginnen,
nadat het !BA-systeem een pe riod e, waa rva n de le ngte word t be paald d oor d e prod ucent, is gevoed
met influe nt dat voldoet aa n d e beschreven e isen. De eisen aan de uit te voere n testperiode en aa n
eisen aa n de testen afzonde rlijk, staan beschreven in hoofdstuk 3.
In paragraa f 3.4 staat wee rgegeven wanneer en o p welke wijze het influe nt e n efflue nt bemonsterd en
geanalyseerd d ient te worden.
In hoofdstuk ..f staa t weergegeven op welke wijze he t attest van een reeds getest !BA-sys teem kan
gaan gelde n voo r !BA-sys te men geschikt voor een grote re be lasting.
In hoofdstuk 5 staan de eisen beschreven voor de produce nt/ levera ncier met betrekking tot de
informa tie die bij he t te testen !BA-systeem moet wo rden geleverd .
In hoofd stuk 6 s taa n de gebruikte d ocu mente n e n normen beschreven t.b.v . deze BRL.
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2 Prestatie-eisen
2.1

Algemeen

In dit hoofdstuk worde n de emissie-eisen weergegeven, zoals d eze zijn voo rgesteld doo r de
subwe rkgroep "IBA's" va n d e CIW /CUWVO Vl. De eisen en toelichting zij n gebaseerd op de
rapportage van d e subwe rkgroep [CIW /CUWV0,1999].
De geform uleerde e missie-eisen va n de CIW /CUWVO z ijn vooralsnog beperkt tot huishoud e lijke
lozingen kle iner of gelijk aan 10 inwoner equiva le nte n (i.e.). Lozingen boven de 10 i.e. z ijn
vergunningplichtig. Dit betekent dat de vergu nningverlene r wel degelijk ka n afw ijke n van de eisen
die in d e BRL zijn weergegeven. Bij bestaa nde lozinge n kleiner of gelijk aan 10 i.e. heeft de lozer te
maken me t alge me ne regels. De lozinge n kle iner of gel ijk aan1 0 i.e. vor me n de grootste aanta llen va n
de lozingen die onder de algemene regels van d e lozinge nbesluite n vallen. In dit docu me nt is e rvan
uitgegaan dat de geformuleerde e missie-eisen va n toe pass ing zijn tot 200 i.e., wa t dus ahvijkt van d e
re ikw ijdte van de aanbeveling va n de CIW /CUWVO. De overweging van de s ubwerkg roep
CIW /CUWVO VI h ierbij is dat aanbevelingen op he t gebied van lozingen boven de 10 i.e. en lozingen
van bedrijfsafvalwate r van huishoudelijke aard dan wel agrarische afvalwate rlozingen (b. v.
(me lk)spoelwater) nog nader onderzoek vergen, dan wel andere wettelijke kaders dan het
Lozingenbesluit Wvo hu ishoudelijk afvalwater of het Lozingenbesluit bod embescherm ing ke nnen.
Voor he t formu leren van de e missie-eisen heeft de subvlerkgroe p gebru ik gemaakt van bes taande
regelgeving (lozingenbeslu iten), he t provinciaal ontheffingenbeleid, beleidnotities va n
wate rbvalite itsbe heerde rs, Wvo-vergunningen en d e modu le "B4000: Ind ividue le Behandeling van
afvalwate r: IBA-systeme n" uit de Leidraad Riole rin g.
In de beoorde lings richtlij n worden twee soorten mons te rs onderscheiden : debietsproportione le 24uurs ve rzamelmonsters en steekmonsters.
Bij de em issie-eisen is geke ken naar de efflue nteisen zoals deze gesteld zijn in he t Lozinge nbeslu it
Wvostedelijk afva lwater. Naar me ni ng va n de subwerkgroep is het redelijk dat IBA-sys teme n wa t
betreft zuiveringsprestaties iets minde r pres teren dan communale z uiveringsinstallaties.
Eerst is e r een verdeling in klassen gemaakt. Deze klassen zijn:
IBA klasse I;
IBA klasse II;
IBA klasse III A;
IBA klasse III B.
Pe r klasse zijn ve rvolgens de efflue nte isen geformuleerd.

2.2 Effluenteisen IBA klasse I
De IBA klasse I is gebaseerd op de prestatie va n een goed functio nerende septic ta nk, con fo rm d e
e isen van de Uitvoe ringsregeling Lozingenbesluit bodembesche rming . De e isen voor klasse I
syste men staan in tabel1.
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Tabel l : Emissie-eisen IBA klasse I

Parameter
Biochemisch zuu rs tof verbm ik
(BZV.;)
Chemisch z uurs tofve rbmik
(CZV)
Zweveude stof

in enig steekmonster

ven.vijderiugspercmtage in enig
24-uurs volumeproportioneel
verzamelmonster (%)

< 250

>30

< 750

> 30

< 70

> 75

He t gehalte to taa l stiks tof e n to taal fosfaat make n geen o nderd eel uit va n dit eisenpakke t.

2 .3

Effluenteisen IBA klasse 11

Voor de IBA klassen II e n III is ges te ld da t het soort mo nster (2-l-u urs verza me l- of s teekm o ns ter)
afha n kelijk is va n het type proef d a t de IB A o ndergaat: een duur proe f (b.v. de va ka ntiestress test) of
een s tootbe las ting (b.v. d e ba d wa te rtest). Een rede lijke verhouding m et gelijke overschrijd ingska ns
tussen 24-uurs verza me lmo ns te rs e n steekmo nsters is 1,5 à 1,7. O mdat wo rd t geaccep teerd da t de
werkin g va n een IBA e nigszins wo rdt vers toord, zod ra e r een stootbe las ting wo rdt gegeven, is de
ve rho uding met gelij ke overschrijdingska ns tussen 2-l-uurs verza m elmo ns te rs e n s teekm o nsters in
deze set normen d aa ro m o p 2 ges teld .
Tabel 2: Emissie-eisen IBA klasse Il

Parameter
Biochemisch zuurstofverbruik
(BZ V5)
Chemisch z uurstofverbmik
(CZ V)
Zw eve11de stof

2 .4

in enig 24-uurs
volumeproportioneel
verzamelmonster (m&'i)

in enig steekmonster (m&'l)

< 30

< 60

< 150

< 300

< 30

< 60

Effluenteisen IBA klasse 111

Aan IBA's in de klasse III worden tevens eisen ges te ld aa n de verw ijde rin g va n o rga nische-,
a mmo nium-, n itraa t- en nitriet-stikstof.
Er is voor gekozen o m een klasse III A en B te o nde rsche iden, waarbij voor klasse III Been add itionele
eis voo r d e fos fa atve rw ijderin g is geste ld .
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Tabel 3: Emissie-eisen IBA klasse III A

Parameter

in enig 24-uurs
volumeproportioneel
verzamelmonster (m&'/)

in enig steekmonster (m&'/)

< 20

< 40

< 100

< 200

< 30

< 60

Ammouium (N-NH4•)

<2

<-l

Zweveude stof

< 30

< 60

Biochemisch zuurstofverbruik
(BZVs)
Chemisch zuurstofverbruik
(CZV)
totnnl stikstof (N-totnn/) 1)

1)
Bij grote ins tallaties is d e eis geformuleerd a ls een jaargemidde lde. Bij een te mperatu ur < 12
graden Celcius zal de verwijdering van s tiks tof afne men e n uiteinde lijk stoppe n. Bovengenoemde
eisen gaa n uit va n de veronde rs te lling dat bij de proefopste lling te n behoeve va n de attestering de
te m peratuur nie t onder de 12 graden Celsius komt.

2. 5 Effluenteisen IBA klasse 111 B

De klasse III Bis ide ntie k aan de klasse lil A me t uitzo nderin g van een aanv ullende eis gericht op de
fosfaatve rwijdering.
Tabel4: Emissie-eisen IBA klasse III B

Parameter

in enig 24-tlurs
volumeproportioneel
verzamelmonster (m&'/)

in enig steekmonster (m&'/)

< 20

< 40

Clzemisclz wurstofverbruik (CZV)

< 100

< 200

totnnl stikstof (N-totnn/) 1)

< 30

< 60

Ammouium (N-NH4+)

<2

<-l

Zweveude stof

< 30

< 60

totnnl fosfnnt (P-totnnl)

<3

<6

Biochemisch w m·stofverbruik (BZV5)

1)
Bij g rote ins tallaties is de eis geform uleerd als een jaargemidde lde. Bij een temperatuur< 12
graden Celcius zal de verwijdering van s tikstof afne me n e n uiteindelijk stoppen. Bovengenoe mde
eisen gaan uit va n de veronde rs telling dat bij de p roefo ps te ll ing ten behoeve va n de attestering d e
te m peratuur nie t onde r d e 12 grade n Celsius komt.
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3 Uitvoering
3.1

Inleiding

He t !BA-systeem zal be proefd worden met influent dat voldoet aa n de kwalitatieve e n kwantitatieve
d efinities va n afvalwater volgens paragraaf 3.2. He t !BA-systeem \.vordt gevoed met a lleen
huis houdelijk afvalwater of met een combinatie va n huis houdelij k afvahva te r e n (melk)spoelwater,
afhankelijk van de keuze van de leverancie r/ producent van het !BA-systeem. De beproeving is
opgebouwd uit een aantal testen. De verschi llende testen worden in dit hoofd stuk beschreven. De
testmethode is gebaseerd op prEN 12566-3, Sma ll wastewater treatment syste ms s; 50 Part 3 Packaged
systems and/ o r Site assem bied Damestic wastewater treatment plants [CEN, 1998]. Er is gekozen voor
een testpe riode van 26 weken. De testpe riode bestaat uit teshnodulen van 2 we ken.
Het !BA-sys teem dat wo rdt getest, moet worden onderhouden volgens de instructies van d e
leverancier van het !BA-systeem. Regulier onderhoud tijde ns de testpe riode dient vooraf door de
producent/ leverancier van he t !BA-systeem aangegeven te worden. Re paraties e.d. worden
uitgevoerd met goedkeuring e n eve ntueel onder supe rvisie van of door d e producent/ leverancie r van
het !BA-systeem.
Welke gegevens d e producent/ leverancier dient aan te leve re n, s taa t in hoofdstuk 5 beschreve n.
Indien d e werking van het !BA-systeem, afwijkt van de gegevens die bij de IBA zijn ve rstrekt, dan zal
het laboratorium dit opmerken e n in de rapportage vermelden.

3 .2 Eisen aan het influent
3 .2. 1 Inleiding

De !BA-systemen die aan de laboratoria worde n aangebode n om te wo rde n getest, worden gevoed
met een vast omschreven influent wat be treft samenstelling e n hoeveelheid. In dit hoofdstuk worden
d e eise n beschreven die aan d e hydraulische belasting van te attesteren IBA's e n aa n de kwaliteit van
het aangevoerde influent worde n gesteld .
Omdat in he t attest-met-productcertificaat zal worden beschreven waarvoor he t !BA-systeem is getest
e n voo r welke toepassingsklasse de IBA geschikt geacht wordt, die nt de produce nt/ leverancier vóór
de be proev ing aan te geve n voor welke grootte- e n toepassingsklasse de IBA is ontworpen en met
we lk ty pe afvahvater het !BA-systeem getest dient te worden (huishoudelijk afvalwater of met
huishoudelijk afva h·va ter met (melk)spoelwater).
3 . 2. 2

Definiëring van het influent

He t !BA-systeem kan getest worden me t twee typen influent. Deze typen zijn:
1.
huis houdelijk afvalwater;
2.
huis houdelijk afvalwate r same n met (melk)spoelwater afkomstig van de hoofd- e n naspoeling
va n de reiniging van de melkinstallatie e n de melktank.
De sa me nstelling e n de kwantiteit van het huishoudelijk afva lwater en het (melk)spoehvater, als
uitgangspunt voor het attesteringsonderzoek, worden in d e volgende paragrafen beschreven.
In het beproevingsprotocol wordt onderscheid gemaakt in d e volgende drie grootteklassen:
1.
meer da n -l i.e. en minde r of gelijk aan 10 i.e.;
2.
meer dan 10 i.e. e n minder of gelijk aan 50 i.e.;
3.
meer dan 50 i.e. e n minder of gelijk aan 200 i.e..
De klasse-indeling is gebasee rd op nationale en Europese regelgeving. De minder-of-gelijk-aan 10 i.e.
grens is afkomstig van het Lozingenbesluit Wbb e n Wvo, d e 50 i.e. grens is afkomstig uit de Europese
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regelgeving en de 200 i.e. gre ns is de maximaa l toelaatbare lozing zonder aansluiting op de rio lering
(Wbb).
Op de bovenstaa nde manier ontstaan in totaal zes versc hille nde condities die e lk (binne n een ze kere
bandbreedte) gedefinieerd moeten wo rde n.
De definitie van he t afvalwater omvat per conditie:
de vastlegging van de kwantitatieve ke nme rken bestaande uit een dage lijkse variatie_in deb iet,
volgens tabel 8 en een set van bijzondere hydraulische be lastingen (vakantie, piekbelasting e.d.);
2. de vastlegging van d e kwalitatieve kenmerken bestaande uit d e da gelijkse v uilv rachten (of
concen traties) van de relevante para me te rs.

1.

3. 2. 3

Parameters van het influent in relatie tot de klasse

De onde rstaande tabel geeft een overzicht van de aan he t influen t te testen parame te rs.
Tb 15 P

t t

t

h t . fl

Parameter

I t" t t d kl

Klasse I

IBA

Klasse 11

Klasse IIIA

Klasse IIIB

Biocliemiscli z uurstofverbruik (BZV5)
x
x
x
x
CIIemiscli wurstofverbmik (CZV)
x
x
x
x
Totaa l stikstof (N-totaal) 1)
x
x
Totaa l fosfaat (P-totaal)
x
Zweve11de stof (SS)
x
x
x
x
1)
He t totaa l stikstof bestaa t uit Kjeldahlstikstof (organische stikstof en ammoniumstikstof),
nitriet- e n nitraat-stikstof. O m het totaa l stikstof te bepalen dient men de Kjelda hlstikstof te
be pale n én vervolgens het nitriet- en nitraatstikstof. Omdat het gehalte aan nitriet en nitraat
van recent aa ngevoerd vers huishoudelijk afvalwater verwaarloosbaar klein is, hoeft van ve rs
afva lwa te r a lleen de Kje ldahlstikstof te worden bepaald .
De verschillende klassen s taa n voor de verschillende zuiveringsprestaties. In hoofdstuk 2 is d it nade r
u itgewerkt.
3. 2.4 Externe invloeden op het influent

In de beoordelingsric htlijn wordt geen onde rsche id gemaakt in zwart- e n grijs water. Indien grijs
wa te r en zwart water gescheiden aan he t !BA-systeem word t aangeboden, dan wo rdt gerekend me t
gewogen gemiddelden va n in- en effluent.
Ind ien tijdens de testperiode de te mperatuur van he t influe nt lager wordt dan 12 oe, dan kan de
prod ucent/ leverancier de metingen stop zetten, totd at de tempe ratuur van het influent weer hoger
wordt dan 12°C.
Indie n de te mpe ratuur va n het influent lager wordt dan 12 oe, dan zal de denitrificatie sterk afne me n.
Het influent mag niet kuns tmatig worden ve rwa rmd, isolatie van de buffertank en de leidingen is we l
toegestaan .
O mdat na regenval de concentraties van verschillende parameters van het influent uit het riool a nde rs
worden, dient hetlaboratorium te registe re n wanneer regenval de samenstelling van het
huishoudelijk afva lwate r zodanig wijzigt dat niet mee r aan de influenteisen voor huishoudelijk
afva hvater word t voldaan. Tevens die nt het labora torium te kunne n aanto ne n dat he t gebied waarvan
het afvalwater wordt onttrokke n en aangeboden aan de !BA-systemen niet meer dan 5%
bedrijfsafva lwater bevat uitgedrukt in i.e.'s.
f
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Het resultaat va n ied ere meting zal beoordeeld wo rden e n getoetst aan de e isen uit paragraaf 3.2.
Indien het resultaat a ls niet representatief zijnde beschouwd kan >vorde n, zal de bemonste rings ronde
opnie uw worden uitgevoerd . Indien het influe nt niet aa n de e isen van deze BRL voldoet, kan in het
testsche ma teruggegaan wo rde n tot het mome nt dat het influent wel aan de eisen voldeed. Een
mogelijke oorzaak hiervan kan b.v. een sterk verdunde aanvoer van afvalwater zijn tengevolge van
regenval. Door het uitvoeren va n een extra bemons terings ronde zal de beproevingsperia de verlengd
worden.
3. 2. 5 Eisen samenstelling huishoudelijk afvalwater

De sa me nstelling e n de vuilvrachten van het huishoudelijk afvahvater waar mee IBA-sys teme n
worden belast zijn weergegeven in tabel 6. In d e tabel '"'orde n onder- e n bovengre nzen gesteld. De
bovengre ns geldt als een richtlijn en niet a ls een e is. De ondergrens geldt wel als een e is. De
verhouding BZVs/CZV dient ged urende de testperiode tussen de 1:1,5 en 1:3 te z ijn. Indie n het
influe nt de bovengre ns overschrijdt, dan kan d e leverancier/ producent va n het IBA-systeem de
testpe riode stop laten zetten, totdat het influ ent weer binne n de ra nge valt.
Tb 16

s

t 11'

.h
0

. I

d l.. k f

Parameter

Co11ce11traties (mg/l)

Vrachtetr 1) (gram/
ÏIIWOIIer/dag)

250--lOO

38-60

600-1.000

90-150

50-100
6-16
300-450

8-15
1-3
-!5-68

I
I

Bioclzemisclz z uurstofverbmik
(BZV5)
Clzemisclz z uurstofverbruik
(CZV)
Totaal stikstof (N-totaal)
Totaal fo sfaat (P-totaal)
Zweveude stof (SS)

1)
Bereke nd op basis van 150 lite r afvahvater per persoon pe r dag. De vrachte n zijn afgerond op
hele g rammen.
Tabel 6 is gebaseerd o p d e rappo rtage van januari 1999 van de CIW [CIW,1999], op een toetsing aan
de Europese normgeving e n op uitvoerbaarheid bij technische beproev ingslocaties die voor het
attesteringsonderzoek gebruik make n van gemengd afvalwater uit het openbare riole ringsnet.
3. 2. 6

Eisen kwantiteit huishoudelijk afvalwater

Voo r he t totale volume huishoudelijk afvalwater wordt uitgegaan van 150 liter pe r inwoner per dag
[VROM, 1991]. Deze hoeveelheid wordt echter niet gelijkmatig over de dag geprod uceerd maar is
afhankelijk van het tijdstip van de dag. In tabel 7 is deze debietvariatie weergegeven. Deze die nt als
basis voor de beproeving in het kader van d e attesteringen is nader uitgewerkt in tabel 8.
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Tb I 7

Tijdstip op
de daf(

18.00-09.00
(15 11111')
09.00-10.00
(1 11111')
10.00-12.00
(2 11111')
12.00-16.00
(4 11111')
16.00-18.00
(2 11111')

I th . I

H t d b. t

510 i.e.
Debie t
(I/i.e.
pe r uur)
1

Debiet
(I/ i.e.
pe r tijdvak)
15

d I.. k f I
fl
> 10 i.e. - 550 i.e.
De bie t
(1/ i.e.
per uur)
2

k I.. k
>50 i.e. - 5200 i.e.

Debiet
Debiet
(I/ i.e.
(I / i.e.
per tijdvak) per uur)
2
30

de dag.

Debie t
(I/ i.e.
pe r tijdva k)
30

35

35

30

30

30

30

20

-lO

15

30

12,5

25

2,5

10

5

20

7,5

30

25

50

20

40

17,5

35

Geltele daf(

(24 1111r)

150

150

150

Bovenstaande verdeling van het de bie t van het huishoudelijk afval water afhankelijk van het tijdstip
va n de dag heeft geresulteerd in het volgende voedingspahoon voor de !BA-systemen tijde ns de
testperiode n uit hoofdstuk 3. Alle !BA-systemen die ne n te worden getest met een influe nt debiet
conform he t voedingsschema uit tabel 8.
Tabel 8:

He t aan !BA-sys teme n toe te die nen influent afhankelijk va n het tijdstip
d d

.•

~ 10 i.e.

Ti jdstip op lite r pe r i.e.
de dag
(1)

De biet
(I/ i.e.
pe r tijdvak)

> 10 i.e. - ~ 50 i.e.
Lite r pe r
i.e. (1)

>50 i.e. -

Debiet
liter per i.e.
(1/ i.e.
(1)
per tijd va k)
10
10
30
10
15
15
30
10,
15
30
15
20
15
15
40
20

~ 200 i.e.

De biet
(1/ i.e.
per tijdva k)

20.00 uur
5
10
23.00 uur
5
10
06.00 uur
10
5
15
30
15
09.00 uur
15
09.30 uur
20
35
15
30
10.00 uur
20
15
11.00 uur
20
40
15
25
13.00 uur
5
10
15.00 uur
5
10
10
30
?_ ;:,
16.30 uur
20
17.30 uur
20
25
50
35
Gehele
dag (24
150
150
150
uur
(1) De maximale hoeveelheid influe nt die in één keer aan het !BA-systeem wo rd t aa ngeboden mag
geen grote r de biet hebben dan 50% va n d e hoeveelheid water die tijdens een badwatertest in 3
minuten aan he t !BA-systeem wordt toegediend.
!,
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'·
3 .2. 7 Eisen influent bestaande uit (melk)spoe/water

Inleiding
Als een producent/ leverancie r aa ngeeft dat een !BA-sys teem geschikt is voor de behandeli ng va n
huishoudelijk afvahvater me t (melk)spoelwateJ, d ient het aangeboden !BA-systeem beproefd te
worden met een me ngsel van beide afva lwaterstromen. In d eze paragraaf '"'orden eisen gegeven
waaraa n he t (melk)spoelwate r d ient te voldoen.
De reiniging va n de melkinstallatie e n melktank geschied t meestal in d rie fasen:
1. Voo rspoeling. Het afvalwater va n de voorspoeling beva t naas t wa te r 0,5 tot circa 3,0 liter melk. De
hoeveelheid melk hang t af va n de grootte va n de melkinstallatie e n d e nauwkeurigheid van de
veehouder;
2. Hoofdspoeling. Het afvalwa ter va n de hoofdspoeling beva t ongeveer 0,5 % reinigings-en
d esinfectie middel en een kleine hoeveelheid melk;
3. Naspoeling. He t afvalwater bestaa t hoofdzakelij k uit water met daarin resten van de
hoofd reinigingsoplossing e n bevat daa rdoo r een kle ine hoeveelheid rei nig ings-en
desinfectiemidde l.
Onder (melk)spoelwater wo rdt he t hoofd- en naspoelspoelwater va n de me lkleid ing en melktank
vers taa n.
Zoals reeds in de definiëring va n het influe nt (pa ragraaf 3.2) is gesteld, wordt het te testen !BAsysteem niet gevoed met de voo rspoeling va n de melkinstallatie e n me lktank. Een geplaatst !BAsysteem za l groter moeten in dien de z ui vering va n de voo rspoeling van de melkinstallatie en
melkta nk wordt meegeno men.
Eisen samenstelling (melk)spoelwater
In bijlage 1 is een overzicht van de gemiddelde samens telling va n (melk)spoelwater gegeven. Uit een
publicatie van het proefstation rund veehouderij [Friesland, 1991 ] blijkt dat (melk)spoelwater een sterk
w isselende samens telling kan he bben e n dat ook de hoeveelheid van he t (me lk)spoelwater sterk kan
varië re n. De kwantiteit is voo rnamelijk afhankelij k va n de melkwinn ingsinsta llatie e n d e kwa li teit is
met name afha n kelijk va n de gebruike r.
Op basis van deze gegevens is gekome n tot een same nstelling va n (melk)s poelwater om aan het !BAsysteem toe te die ne n tijdens de testperiode, o m een uitspraak te kunnen doe n over de geschi ktheid
va n de !BA voor he t z uiveren van huis ho udelij k afvalwa ter in co mbinatie met (melk)spoelwater.

BRL K10002 d.d. 2000-03-01
Attestering van !BA-systemen

10

..
Reinigingsfase

.
Hoofdreiniging

Naspoeling

Melkinstallatie
pH alkalische spoeling
pH zure s poeling
CZV mg/1
BZVs mg/1
N-Kj m gl
P-tot mg/1

10,0-12,0
1,7- 2,2
483- 591
320-391
79-97
199 - 243

8,0- 10,0
2,5 - -l,O
88- 108
4-l - 5-l
17-21
1-lO -171

Melktank
pH alkalische s poe ling
pH zure spoeling
CZV mg/1
BZVs mg/1
N-Kj mg/1
P-tot mg/1

10,0 - 12,0
1,7-2,2
735-899
522 - 638
21 -25
167- 205

8,0- 10,0
6,0 - 8,0
2-l- 30
6,0 - 8,0
5,0 - 7,0
1,5- 2,5

I

Aa n dit (melk)spoelwa ter die nt wekelijks 13 maal een fosfaathoudend alkalisch rein igings-en
desinfectiem idde l te worden toegevoegd . En 1 maal per wee k voor de melkinstallatie e n 1 maal per 2
weken voor d e melktank, op een vaste dag, d ient een z uur re inigingsmiddel bestaande uit fosforzuu r
toegevoegd te •.vorden. In bijlage 1 wordt te r informatie een overzicht gegeven va n d e toegelaten
middele n, die gebruikt ku nnen worde n bij het testen va n IBA-sys temen. De bij de beproev ing toe te
voegen re inigings-en desinfectiemiddele n diene n conform het gebruikersvoorsc hrift te wo rde n
gebruikt. De uite inde lijke invoer va n (me lk)s poe hva ter in he t IBA-sys teem moe t geme ngd met he t
huis ho udelijk afva hva ter geschied e n.
3.2.8 Eisen kwantiteit (melk)spoelwater

Algemeen
De hoeveelheid (melk)s poelwa ter afko mstig va n d e melkins ta llatie en de melktank is sterk afhankelijk
va n verschille nde factoren zoa ls het ty pe e n grootte me lkinsta llatie en melktank. Voor d e bepaling van
de hoeveelhe id (melk)spoehva te r wordt hierbij uitgegaan van de meest gangbare typen e n volu mes.
In bijlage 1 is hie rop een toelichting weergegeven. Het (me lk)spoelwater mag door middel van
ve rwarmen op de ve reiste te mperatuur gebracht wo rde n.
Melkinstallatie
Het te testen IBA-systeem moet twee maal per dag op vaste tijdstippe n tussen 7.00-9.00 uur en tussen
16.30-18.00 uur belast worden me t spoeling van de me lkinsta llatie bestaa nde uit een hoofdspoeling
va n 60 liter va n 40°C- 45°C e n na circa 15 minuten me t een naspoeling va n 60 lite r met le idingwater
va n 15°C- 25°C. Elke spoeling wordt in 2 à 3 minu ten in het IBA-systeem gebracht. De du ur van het
reinigingsproces bedraagt 30 minuten. (Schriftelijke medede ling A lfa Lava !, 1999).
O p een vaste dag in de week wordt een alkalische hoofd spoeling ve rva ngen door een z ure spoeling.
Melktank
Het te testen IBA-systeem moe t éénmaa l pe r dr ie dage n tussen 13.00-15.00 uur belast worden me t een
me lkspoeling van de me lktank bestaande u it één maal een hoofdspoeling van 60 liter van -l0°C- -l5°C
gevO'Igd door een eers te naspoeling va n 30 liter va n circa 25°C- 35°C e n een hveede naspoeling van 60
liter va n 15°C- 25°C. (Ha nd boek melkveehouderij, 1997) Tussen de spoelingen afzonderlijk zit 10
minuten. Elke spoeling wo rdt in 2 à 3 minute n in he t IBA-systeem gebracht. D it watergebruik komt
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overeen met het waterverbruik va n een.gemiddelde melkinstallatie in d e praktijk. (Handboek
melkveehouderij, 1997).
Op een vaste dag, een keer in d e twee weken, wo rdt een alkalische hoofdspoeling vervangen d oor een
zure spoeling.
Bovenstaande samens telling en hoeveelheid (melk)s poelwa te r resulteert in een belasting van 1,1 i.e.
per dag. Voor de be rekening ervan viordt verwezen naa r bijlage 1. Het !BA-systeem dat ·w ord t getest
met als influent huishoudelijk afvalwa te r met (melk)spoelwater zal1 ,1 i.e. per dag minder belasting
aan huis houdelijk afvalwater ontvangen en deze ontva ngen a ls (melk)spoehvater. Voor een !BAsysteem van 4. i.e. betekent dit dat deze IBA dagelijks een belasting van 2,9 i.e. zal ontvangen aan
huishoudelijk afvalwa te r e n een belasting van dagelijks gemiddeld een belasting van 1,1 i.e. aan
(melk)spoelwa ter.
3.2.9 Uitgangspunten bij de bereiding van (melk)spoelwater

Het (melk)spoelwate r wo rdt be reid uit water, rau we melk en fosfaathoudend
reinig ingsmiddel.
Rauwe melk heeft per kg de volgende samenstelling: CZV: 213 gram e n N-Kj 5,33 gram. Één
i.e. komt overeen met 0,57 kg onverdunde rau we melk. Voo r de be reiding van 2 i.e. is dan 1,40
kg onverdunde rau we melk nodig. De re inig ings-en desinfectiemiddelen dienen conform het
gebruikersvoorschrift te worden toegevoegd aan he t gefa briceerde (melk)-spoelwa ter.

Volzm ze (1)

Hoofd reiniging
60

Naspoeling
60

H oofdreiniging
60

Naspoeling
90

Reiuig iugsfrequeutie

2 keer per
etmaal

2 keer pe r
etmaal ·

1 kee r per
3 e tma le n

1 keer per
3 etmalen

gram rauwe melk/
spoeliug
z.e.
Totfwl

236 gram

46 gra m

233 gram

20 g ram

0,83 per dag

0,16 per dag

0,42 pe r 3 d agen

0,03 pe r 3 dagen
1.1 i.e./dag

Een andere be re iding va n (melk)spoelwater dan met rauwe me lk die nt ter goedke uring aan
· de certificatie-instelling te worde n voo rgelegd .

3 .3

Testschema

In de ond e rstaa nde tabel is een overzicht gegeven van de uit te voe re n tes ten waarbij de perioden va n
de teste n en bemonstertijdstippen aangegeven zijn .
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T b 111

0

. ht b

ReproevinK
1

Opstartperiode

2

Stabiele pe riode
e lke week een
bad·water test
twee maal per week
een wasmac hine test

3

2-l-uur durende
stroomstoring

-l

50% be lasting
125% be lasting

5

Vaka ntiestress test

6

Stabiele periode
Badwater test
Wasmachine test

7

Piekbelasting
(feesttest)

.
Periode

IBA

BemonsterinKstijdstip effluent

naar keuze van de
n.v.t
producent/ leverancier
Week 0 t/ m 8
Voor de start van de stabiele pe riode een
2-l uursbemonstering
Gedure nde gehe le periode een
24 uursbemonste ring van het laatste
etmaal va n e lke 2 >veken
Bad watertest een 24 uursbemonstering
direct na sta rt van de badwatertest
Was machinetest geen bemonstering
Week 9 e n 10
5·· dag na de test een 24 uursbe monstering
een 24 uursbemonstering van het laatste
etmaal va n \veek 10
Week 11 en 12
een 24 uursbemonste ring va n het laa tste
Week 13 e n 14
e tmaal va n week 12
een 24 uursbemonstering va n het laatste
etmaal va n week 1-l
Week 15 e n 16
5~ dag na beë indigen van de test ( 5•' dag
va n week 17) een 24 uurs-be monstering
een 24 uursbemonstering van het laatste
etmaal van week 16
Week 17 t/ m 2-l
Gedurende gehe le periode een 2-l
uursbe mons terin g van het laa tste etmaal
van e lke twee weken
Bad·watertest: een 24 uursbe monstering
direct na d e sta rt van de badwate rtest
Wasmachinetest geen bemonstering
Week 25 e n 26
s·· dag na de test
een 24 uursbemonstering van het laatste
etmaal van week 26

Alle analyses aan het effluent, moeten voldoen aan de eisen van de CIW afhankelijk van de klasse
waarop wordt getoetst. Indien een ana lyse niet voldoet aan de eisen van de CIW dan die nt de
testmodule van twee weken o pnie uw te wo rde n ingezet. Elk IBA-systeem krijgt eenmaal d e
gelegenheid om de tweewekelij kse testmodule nogmaals te doorlopen . Door he t uitvoeren van een
extra be monsteringsro nde zal de beproevingsperiade ve rle ngd worden met minimaal 2 weken.
Indien uit het IBA-systeem vo lgens de gebruikersha ndleidin g va n het IBA-systeem s lib verwijderd
dient te worden, dan kan een pauze van een dag ingelast worden, waarna de testperiode wordt
vervolgd.
Standaard \•vordt con tinu het energieverbruik gemeten, per voed ing van het IBA-systeem word t de
gedoseerde hoeveelheid influent geregistreerd en dagelijks wordt d e temperatuur va n in- en effluent
gemeten naast de te analyseren parame ters in het influe nt e n effluent.
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3. 3. 1 Opstartperiode

De lengte va n de ops tartperiode wordt be paald door de producent/ leverancie r van he t !BA-systeem.
Indien de producent/ leve rancie r va n !BA-systeem aangeeft dat de testperiode mag beginne n, dan
wordt he t eerste influent- e n efflu e ntmonste r ge no me n, ;vaarvan de analyseresu ltate n wo rde n getoetst
aan de e isen uit hoofdstuk 2, waar d eze pe r klasse zijn aangegeven.
3 . 3. 2

Stabiele periode

Tijde ns de stabie le perioden (pe riode 2 en 6 uit tabel11) wordt het !BA-systeem belas t met het
standaard influe nt o nde r de doo r d e p roduce nt/ leve rancier aa ngegeven procescond ities. Gedu rende
de gehele testperiode van 26 we ken \•Vo rdt o m de 2 ·we ken een 24-uurs ve rzamelmonste r van het
effluent ge no me n. Tijde ns de stabiele pe rioden \·vo rdt d e badwate rtest en d e \·v as mac hinetest
uitgevoe rd. In onderstaande paragrafe n staat d e we rkw ijze hie rvan beschreven.
3. 3. 3

Badwatertest

Tijdens de stabiele pe riode n die nt de bad wate rtest we kelijks uitgevoe rd te wo rden. De bad\-va te rtest
wordt uitgevoerd om d e robuustheid van het systeem te testen. Bij d eze test mag he t o rganische
mate riaal nie t uitgespoeld worde n.
De badwatertest is afhankelijk van de grootte van het !BA-systeem maar d ie nt in a lle gevallen binne n
een uur te worden uitgevoe rd . Indie n -l maal een bad wate rtest moet worde n uitgevoerd, dan wordt -l
maal 200 lite r binnen 3 minute n aa n he t !BA-sys teem aangeboden e n niet 1 maa l 800 lite r binnen 3
minute n. De badv.'ate rtes t wordt uitgevoe rd tussen 21.00 uur e n 23.00 uur.
De badwate rtest gaat als volgt:
1. een hydraulische extra belasting van 200 lite r badwate r in 3 minu ten voor !BA-systemen in d e
klasse to t e n met 10 i.e.;
2. een hydraulische extra belasting binnen een uur va n 4 maal een badwate rtest van 200 liter
bad wate r in 3 minuten voor de !BA-systemen in de klasse vanaf 10 i.e. tot e n met 50 i.e.;
3. geen hydra ulische extra belasting voor de !BA-syste me n in d e klasse va na f 50 i.e. tot 200 i.e.;
He t aan het !BA-systeem toe te voegen bad\vate r die nt vrij te zijn va n toevoegingen e n er wo rd t koud
leiding wate r gebruikt van minimaal11 °C. Direct na d e sta rt van d e test wordt een 24 uurs mo nste r
genomen van het efflue nt. Na de bad wate rtest be hoeft a lleen BZV of CZV e n SS te worde n bepaald.
De voorkeur gaat uit naar de be paling CZV en SS.
De analyse res ulta te n die ne n te worde n getoetst aan de eisen van de CIW voo r 24 uurs mons ters,
afhankelijk van de klasse waarvoo r wordt getest zoals d eze in hoofdstuk 2 zijn beschreven.
3 . 3 .4

Wasmachine -test

De wasmachine-test dient evenals d e badwatertest in de s ta biele period e n uitgevoerd te wo rden.
De freque ntie e n belasting van de wasmachinetest zijn afhankelijk van de grootte va n he t !BAsysteem:
1. twee keer pe r week een hydra ulische extra belasting van 1 was machine va naf 11.00 uur voor d e
!BA-syste me n in d e klasse tot e n met 10 i.e.;
2. twee keer per week een hydra ulische extra belasting van 4 was machines va naf 11.00 u u r voo r de
!BA-syste me n in de klasse vanaf 10 i.e. tot en me t 50 i.e.;
3. geen hydraulische extra belasting voo r de !BA-syste me n in de klasse va naf 50 i.e. to t 200 i.e ..
Het !BA-systeem wordt getest me t een standaard concentratie fosfaatvij was middel voo r w itte was
zonde r ingebouwd e wasve rzachte r. Voo r d e dosering worde n de instructies zoa ls op de ve rpakking
van het was middel zijn aa ngegeven gevolgd . Er kan wo rde n uitgegaan van een gemiddelde hardhe id
va n he t wa te r va n 10 g rade n. Er be hoeft nie t daad werkelijk te wo rden ge\vassen, maa r de volgende
ins tructies die nen te \VOrde n gevolgd . Het !BA-systeem \VOrdt pe r wasmac hine he t volgende extra
influe nt aê nge bod e n. He t hoofd waswate r van 26 lite r met een tempe ratu ur va n 60 grad e n met daarin
he t was middel e n ve rvo lgens -l spoelingen va n 30 lite r leiding,·vate r me t een te mperatu u r van
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minimaal11 °C. Dit dient per wasmachine binnen 1,5 uur te worden aangeboden aan het !BAsysteem. (gegevens uit IEC60-l56, Clothes washing machines for household use)
3. 3. 5

24-uur durende stroomstoring test

Deze periode dient te beginne n me t een éénmatige 24-uurs stroomloze periode. Na deze
stroo mstoring moet het systeem z ich binne n 5 dagen weer stabiliseren. Daarom zal op de Se dag na de
stroomstoring een 24-uurs verza melmonster genomen worden. Deze test wordt éénmaal uitgevoerd,
in afwijking va nde prEN 12566-3. Het efflu ent moet 5 dagen en 1-l dagen na de test vo ldoen aan de
eise n va n de CIW afhankelijk va n de aangegeven klasse, zoa ls deze in hoofdstuk 2 zijn beschreven.
3. 3. 6 50%- 125% belasting-test

Bij de 50%-125% test word t gecontroleerd of het sys teem een continu verhoogde of verlaagde
hydra ulische belasting e n een continu verhoogde of verlaagde belasting in vracht in het aa ngegeven
be reik aan kan. De samenstelling van het influe nt blijft zoals in tabel 6 is beschreven. Debieten dienen
bij d eze test standaard te ""o rden gemeten.
In de 50% belasting pe riode zal ged ure nde 2 weken d e belasting ""orden gehalveerd d.m.v. het
halveren van he t debiet, z ie tabel12. He t systeem krijgt h vee we ken de tijd om zich op de nieuwe
s ituatie in te stelle n. O p de laatste d ag va n d eze periode moet een 24-uurs ve rzamelmonster geno men
worden. Na 14 dagen moet he t !BA-systeem zich hebbe n gestabiliseerd en moet het efflue nt voldoen
aan de eise n van de CIW afhankelijk van de aa ngegeven klasse, zoa ls deze in hoofdstu k 2 zijn
·
beschreven.
Hierop vo lgend vi ndt een periode van 2 weken plaa ts waarbij de oorspronkelijke belasting wordt
vermeerderd me t 25% va n het normale d ebiet. Het systeem krijgt ook bij deze periode twee weken de
tijd om zich op de nieuwe s ituatie in te s telle n. Op de laatste dag van d eze periode moet een 24 u urs
verzamelmonster genomen worde n. Ook bij d eze debietverhoging zal het debiet moeten wo rden
geme te n. Na 14 dage n moet he t !BA-sys teem zich he bben gestabiliseerd en moet het efflue nt voldoen
aa n de eisen va n de CIW afhankelijk van de aangegeven klasse, zoals deze in hoofdstu k 2 z ijn
beschreven. Dit resulteert in een influent schema, zoa ls weergegeven in onde rstaa nde tabel.
Tabel1 2: Het aan !BA-systemen toe te die nen influent afhankelijk van het tijdstip va n de dag bij een
SOo/c
b I f
s 10 i.e.
> 10 i.e. - s 50 i.e.
>50 i.e.- s 200 i.e.

.

Tijdstip op
de dag

liter per i.e.
(1)

Debiet
(I/ i.e.
per tijdvak)

Liter per
i.e. (1)

Debiet
(I/ i.e.
per tijdvak)

liter per i.e.
(1)

Debiet
(1/ i.e.
per tijdvak)

20.00 uur
2,5
5
5
2,5
23.00 uur
5
5
2,5
7,5
06.00 uur
5
15
5
15
09.00 uur
7,5
7,5
7,5
7,5
09.30 uur
10
17,5
7,5
15
15
10.00 uur
7,5
10
5
11.00 uur
7,5
7,5
12,5
10
20
15
13.00 uur
2,5
7,5
5
15.00 uur
2,5
5
5
10
7,5
15
16.30 uur
12,5
10
7,5
17,5
12,5
17.30 uur
25
10
20
10
Gehele dag
75
75
75
(24 uur~
(1) De maximale hoeveelheid influent die in één keer aan het !BA-systeem wordt aa ngeboden mag
geen groter debiet he bben dan 50% va n de hoeveelheid water die tijdens een badwatertest in 3
minuten aan he t !BA-systeem wordt toegediend.
~"

BRL K10002 d.d. 2000-03 -01
Attestering van !BA- systemen

15

Tabel13: He t aan rBA-systemen toe te die nen influe nt afha nkelijk va n het tijds tip van d e dag bij een
125o/c
b I f

.

Tijdstip op
de dag

~ 10

lite r pe r i.e.
(1)

20.00 uur
23.00 uur
06.00 uur
09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
16.30 uur

6,25
6,25
6,25
18,75
25

> 10 i.e. - ~ 50 i.e.

i.e.
Debiet
(I/ i.e.
per tijd va k)

18,75
43,75

?~

_;;>

25
6,25
6,25
31,25
31,25

50
12,5
62,5
187,5

>50 i.e. - S 200 i.e.

Liter per
Debiet
lite r per i.e.
Debiet
i.e .
(1)
(I/ i.e.
(I/ i.e.
(1)
per tijdva k)
per tijdvak)
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
37,5
12.5
37,5
18,75
18,75
18,75
37,5
18,75
37,5
12,5
18,75
18,75
37,5
18,75
31,25
12,5
18,75
12,5
25
18,75
37,5
18,75
25
25
43,75
25
50
187,5
187,5

(1) De ma xim a le hoeveelheid influent die in één keer aan het rBA-sys teem wordt aa ngebod e n mag
gee n g ro te r de biet he bben d an 50% van de hoeveelhe id wa ter die tijde ns een badwa tertest in 3
minute n aa n he t rB A-systeem word t toegedie nd .

3.3. 7 Vakantiestress-test
De vaka ntiestress test bestaat uit een periode zo nder be lasting (vakantieperiode). De pe riod e bedraagt
twee weken confo rm prEN 12566-3,1998. De vaka ntiestress test is afha nke lijk va n de g rootte va n het
rBA-sys teem:
1. voo r rBA-systemen va n 10 i.e. en minder gedure nde twee weken geen influent;
2. voor rBA-systemen va n meer dan 10 i.e. e n gelijk of minde r dan 50 i.e. gedurende twee weken
25% va n he t norm a le d ebie t aan influent (de he lft va n het influe nt uit tabel12 voor systeme n van
meer dan 10 i.e. e n gelij k of minder dan 50 i.e ;)
3. voor rBA-systemen va n m eer dan 50 i.e. e n gelijk of minder dan 200 i.e. ged urende twee weken
50% van he t no rmale de biet aa n influent voor systemen meer dan 50 i.e. en gelijk of minder dan
200 i.e. (zie tabe l1 2).
Ook ind ien he t rBA-systeem word t getest m et influent bestaa nde uit huis ho ude lij k afva lwater met
(melk)spoelwater, wordt d e vakantiestresstest uitgevoerd, om te bezien of he t systeem z ic h na een
periode zo nd e r voedin g vold oende s ne l he rs telt. Op Se dag na de vakantieperiode moet een 24-uurs
verzamelmo ns te r ge no me n te '"'orden. Ook he t deb ie t zal moe te n worde n gem ete n . Vijf dage n na het
beëindigen va n de vaka ntie period e zal he t efflu e nt aa n de e isen van d e CIW, afha nke lijk va n de klasse
m oete n vold oen, zoals deze in hoofdstuk 2 zijn beschreven .

3. 3. 8 Piekbelasting-test
Bij deze test wordt ged ure nde 6 uur een piekbe lasti ng uitgevoe rd d.m.v. va n he t verhogen van he t
debie t maar me t de norm ale sa menstelling va n het influent uit tabel12. Deze test simu leert een
pie kbelas ting zoa ls deze kan voo rko men tijde ns bijvoo rbeeld een fees~e. Hie rbij "vordt o nde rzoc ht of
he t rBA-systeem een d ergelij ke p iekbelasti ng kan verwerken. De 6-uur durende piekbelasting van "het
feestje" dient 1 maal tijdens de 2 weken, die voor deze test s taa t, uitgevoerd te \VOrde n tussen 17.00
uur en 0.00 uur.
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De pie kbelasting va n deze test is afhankelijk van de g rootte va n he t !BA-systeem:
1. een hydra ulische pie kbelas ting va n -!00% va n het maximale debie t per tijdva k (zie ta beiH) voor
de !BA-syste men in de klasse tot e n me t 10 i.e.;
2. een hydraulische pie kbelasting van 200% van het maximale debie t per tijdvak (zie tabell-l) voor
d e !BA-sys te me n in d e klasse vanaf 10 i.e. tot e n met 50 i.e.;
3. een hydraulische piekbelasting va n 150% va n het maximale debiet per tijdvak (zie tabel14) voor
de !BA-syste me n in d e klasse va naf 50 i.e. tot e n met 200 i.e.

..

Tabel14 : He t aan !BA-sys te men toe te die ne n influe nt afhankelijk va n het tijdstip va n de d ag bij d e
. kbl f
t t
s 10 i.e.
> 10 i.e. - s 50 i.e.
>50 i.e. - ~ 200 i.e.
Tijdstip op
de dag

liter per i.e.
(1)

De bie t
(I/ i.e.
per tijd va k)

liter per i.e.
(1)

Debiet
(I / i.e.
per tijdvak)

lite r pe r i.e.
(1)

Debiet
(I/ i.e.
per tijdvak)

16.30 uur
25
20
15
17.30 uur
125
40
100
45
60
30
20.00 uur
100
40
30
23.00 uur
100
40
30
06.00 uur
205
10
70
5
90
10
(1) De maximale hoeveelheid influe nt die in één kee r aa n het !BA-systeem \·v ordt aangeboden mag
geen grote r d ebie t he bbe n dan 50% va n d e hoeveelheid water die tijdens een badwatertest in 3
minuten aan het !BA-sys teem wordt toegedie nd.
Op d e Se dag na de feesttest die nt een 24-uursverzamelmonster te worden geno me n e n zal het efflue nt
aan d e eisen va n de CIW afhankelijk va n de klasse moete n vo ldoen, zoals d eze in hoofds tuk 2 zijn
beschreven.
De a na lyseresu ltate n va n het efflue nt genome n 1-l dagen na d e test, d ie nen te worden getoetst aan de
e isen va n de CIW voo r steekmo nste rs, afha nkelij k va n de klasse waarvoor wo rdt getest, zoals deze in
hoofdstuk 2 z ijn beschreven.
3. 3 . 9

Testschema voor een /BA -systeem reeds getest met huishoudelijk afvalwater

Indie n een !BA-systeem reeds getest is met huishoudelijk afvalwater, het !BA-systeem voldoet aa n de
eise n uit d eze BRL en de producent \>vil hetzelfde !BA-systeem aanvullend late n testen met
huis houdelijk afvalwater met (melk)spoelwa te r voor d ezelfde klasse, da n behoeft slechts het
testsche ma gevo lgd te wo rden tot e n met de 125% belasting test, dat w il zeggen tot e n met week 14 uit
ta bel11 . Na een ops tart periode van minimaal l maa nd kan de producent/ leverancier aangeven,
wanneer met de testperiode kan worden begonnen.
3.3. 10

Testschema voor een /BA -systeem reeds getest voor klasse I/IA en nu voor klasse 11/B

Indien een !BA-systeem reed s getest is conform deze BRL, geschikt is bevonden voor klasse IIIA e n
een producent wil hetzelfde !BA-systeem aanvu llend laten testen met hetzelfde influent voor klasse
IIIB, da n wordt de volgende procedure gevolgd. Na een opstartperiode van minimaall maand ka n de
produce nt/ leverancie r aangeven wa nneer met de testpe riod e kan worden begonnen. De testperiode
bestaa t uit een stabiele periode va n minimaal 8 weken met badwate rtes ten e n was mach inetesten. De
analyseres ultate n moeten wo rden vergeleken met d e analyseresultaten va n de test voor de 3a klasse
en de resultaten d iene n gelijkwaardig te zijn met uitzondering van de gegevens voor de fosfaa t. Ook
de pH va n he t effluen t d ient gemeten wo rden e n deze moet tussen de 6,5 e n 9 liggen.
3. 3. 11 Debietmeting influent

Het geme te n d e biet mag niet meer d an 10% afwijken va n het voorgesch reven debiet. De meting
betre'ft zowel het per uur aa ngeleverde hoeveelheid influent voor huishoude lijk afvahva ter conform
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paragraaf 3.2.6 e n voor (melk)spoelwatc r conform paragraaf 3.2.8. alsmede het totaal va n 150 lite r per
i.e. per dag .
De debietmeting dient uitgevoerd te worde n met gekalibreerde meetapparatuu r twee maa l per week
gedure nde een etmaal.

3.4 Monstername en analyse van influent en effluent

3.4. 1

Te analyseren parameters

Van het influent en he t effluent dienen d e waarden va n verschille nde parameters bepaa ld te worden
om de prestatie van he t !BA-sys teem te bepalen. De te testen parameters zijn afha nke lijk van de klasse
waarvoor he t !BA-systeem wordt getest.
De te analyse ren paramete rs van het influent zijn in paragraaf 3.2 o pgenomen. De te a na lysere n
parame te rs voo r he t efflue nt zijn in d e onderstaande ta be l 15 weergegeven. Hie rbij is een indeling
gemaakt in d e verschille nde klassen !BA-sys te me n.
p

T b 115

Parameter
Biocllem iscll
z 1111 rstofverbru ik
<BZV;)
Cllemiscll
Zuurstofverbril ik
(CZV)

t be • Ie

I t ffl

Klasse I

el f

t·

Klasse II

t t h t toe ass

..

s eb ·ed

1)

Klasse lilA Klasse IIIB

x

x

x

x

x

x

x

x

A IIIIIIOIIÏIIIII (NH~+)J

x

x

Totaal stikstof
(N-totaa/)1)
Totaal fo sfaat
(P-totanl)
Zweve11de stof

x

x
x

x

x

x

x

(SS)

1)

He t totaal stikstof bestaat uit Kje ldahls tikstof (organisch gebonden s tikstof e n a mmoniumstikstof), nitrie t- e n nitraat-stiks tof. O m het N- totaa l te be pale n d ient me n het Kje ldahlstikstof
geha lte te bepalen é n he t gehalte aan nitrie t- en n itraat-stikstof.

Naas t d e a nalyse van bovengenoemde parameters diene n tijdens d e beproev ingsperiade eveneens d e
volgende onde rde le n be paald te worde n:
Badwate rtest
Direct na de start va n de badwatertest moe t er een 24 uurs verza me lmonster geno me n wo rden in het
e fflu ent e n dit ana lysemonster die nt te worden geana lysee rd op CZV en SS.

3.4.2

Voorschriften voor meting, bemonstering en analyse

De onde rstaande be monsteringsvoorschrifte n z ijn gebaseerd op he t rapport " Meten e n bemons teren
va n afvalwater" va n CIW /CUWVO [CIW /CUWVO, 1998].
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3.4. 3

Bemonsteringsfrequentie en -methode ·

Eenmaal per week '"'ordt va n het influent een 2~ - uursve rza melm ons ter genome n. In geva l va n een 2-luursmengmonster wo rde n ind ie n mogelijk (1 maal per 1-l dagen) de influent- e n effl uen tmonsters
gelijktijdig genomen. De combinatie langdurige beproeving e n verzamelmonsters over 2~ uur geeft
een voldoende betrouwbaar beeld van d e we rking van het !BA-systeem. De bemo nstering moet
zodanig worden uitgevoerd dat deze re presentatief is voor d e totale hoeveelheid afvalwater die
ged ure nde het etmaal \Vo rdt aangevoerd en de hoeveelhe id gezu iverd afva lwater dat per etmaal
wordt geloosd. Dit houdt in d at e r een volumeproportio neel monster genomen dient te worden.
Bij au to matische bemonstering dient de bemonsteringapparatuur aan d e volgende eisen te vold oen:
Bij bemonstering uit gesloten syste me n met behulp van "in-line"-bemonsterings-appara tuur mag het
bemonsteringspunt zich niet in een bocht of een vernauwing in de leiding bevinden. Indien het te
bemonsteren afvalwater wordt afgevoerd met behul p va n een pomp, dan moet het
bemonsteringspunt zich aan de pe rszijde van deze pomp bevinden.
Als een geslote n meetsysteem 'vvordt gecom bineerd met een vacuüm-bemonsteringsapparaat moet het
aanzuigpunt va n dit bemonsteringsapparaat z ich bij voorkeur bevinden op het punt \·v aar de gcsloten
leiding uitmondt op een open afvoersysteem. Als dit nie t mogelijk is, ka n van uit de ges lote n le iding
een aftakking worden gemaakt, uitmondend in een buffe rvat, ...vaaruit wordt be mo nsterd. Hierbij
die nt de snelheid van het afvalwate r in de aftakking te n mins te gelijk te z ijn aan d ie in de
hoofdle iding.

3.4.4 Instelling en uitvoering van bemonsteringsapparatuur

Het be mo ns te ringsinte rva l moet zodanig worden ingesteld da t een 24-uurs volumeproportioneel
mengmonster wo rdt verkregen dat bestaat uit ten minste 100 d eelmonsters. Het volume per
deelm ons ter mag niet meer dan 5% va n het ingestelde volume afwijke n. Bij
vacuümbemonsteringsapparatuu r moet het volume pe r deelmonster minimaal50 millilite r bedragen.
Bij "in-line"-bemonste ring moet het vo lume pe r d eelmonster minimaal 20 millilite r bed ragen.
Het monste rve rzamelvat moet een zodanige inhoud he bben dat het vat tijdens d e
bemonsteringsperiade (een voor aanvang van de bemons tering vaststaande periode waa rin een
verzamelmons te r wordt samengesteld) niet overloopt.
Zowel het monsterverzamelvat als d e andere onderdelen van de bemonsteringsapparatuur d ie met
he t afvalwater in aanraking kome n, moeten zijn gemaakt van gemakkelijk te reinigen, ine rt materiaal
dat de in het monste r uit te voeren analyse(s) niet beïnvloedt. Het monsterverzamelvat moet
gemakkelijk kunnen worden uitgenome n e n z ijn uitgevoerd als emme r of als vat met een wijde hals,
zodat met een mons terschep gemakkelijk kan worden geroerd en geschept. T ijdens de
bemonsterings periade m oet het monsterverza melvat zijn afgeslo ten me t een goed afsluite nde de ksel.

3. 4. 5

Monsterbehandeling

Monsters in monste rve rzamelvaten moete n worde n bewaard bij een temperatuur tussen 0°C en -l0 C.
Zo s ne l mogelijk na het ne me n van elk deelmo nste r moet he t verzamelmonster deze te mperatu u r
he bbe n bereikt. Bevriezing va n het monster moet worden voorkomen.
Bemonsterbenodigheden die in aanraking komen met het afva lwater, moeten zijn gemaakt van
eenvoudig te reinigen inert materiaal dat d e later in het monste r uit te voere n ana lyses niet beïn vloedt.
Het monster wordt uit he t mons terverza melvat geschept met een vold oende grote schep lepel. Vóór
elke keer dat geschept wordt, moet de gehele inhoud va n het verza me lvat zod anig worden geroerd
dat~) he t eventueel bezonken materiaal weeropgemengd \·v ordt. De te vul le n flessen worden in een
aanta l etappes gevuld om te bevorde re n dat elke fles een identiek monster bevat.
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De bewaarte rmijn van etmaalverzamelmonsters begint op het moment dat de bemonsteringsperiode
is afgelopen e n d uurt to t het moment da t d e analyse wordt ingezet. De bewaartermijn begint d us 2-l
uur na aa nva ng va n de bemonsteringsperiode.
Als monste rs worde n ingevroren, dient dit inv riezen zo spoedig mogelij k te geschieden, doch uiterlijk
binnen v ier uu r na afloop va n de bemonsteringspe riode. Het monster dient ve rvo lgens conform de
daarbij behorende bewaartermijn voor bevroren monsters voor de a nalyse van verschillende
parameters zoals is weergegeven in de tabel1 6, te wo rden behandeld .
De overigen wijze n va n conservering en d e daarbij behorende bev.'aartermijne n voo r de ana lyse van
verschillende parameters zijn eveneens wee rgegeven in de ta bel 16.
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bioclzemisclz
z uurstofverbruik te
verwaclzteu BZV.;<50
mJl/1
bioclzemisclz
z uurstofverbruik
te verwaclzteu
BZVs~50 mJl/1
clzem isclz
z uurstofverbruik

tussen 0° en 4° C

24 uur

tussen 0° en -l° C

2-lu ur
72 uur

tussen 0° en 4 o C

(CZV)

24 uur
Aa nz ure n met
geco ncentreerd
H 2SO., (18M)
tot pH <2

48 uur

5 dagen
uitriet eu uitraat

2-l uur
~-1 8°

{11/11/1 0 U lillil

Kjeldalzl-stikstof
(N-Kj)

c

5 dagen
24 uur
24 uur

tussen ooe n 4° C
tussen 0° e n -l° C
Aa nz ure n met
geco ncentreerd
H2so~ (18M)
tot pH <2

48 uur

5 dage n
totaal fosfaat

tussen 0° en 4° C
Aanzuren me t
geco ncentreerd
I-hSO~ (18M)
tot pH<2

zwe1>eude stof

4 uur

in het d onke r
h1ssen 0° e n 8° C
OIIOPReloste
bestmzddeleu

tempera tuur
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3. 4. 6 Analyse
De pa rameters d ie nen volgens d e onde rstaande normen geanalyseerd worden of door de certificatieinstelling gelijkwaardig bevonde n methoden:
T b 117

A

Parameter

Norm

biocltemisclz z uurstofverbruik (BZV.;)
NEN-EN 1899
clzemisclz z uurstofverbmik (CZV)
NEN 6633
NEN-EN-ISO 13395
u itriet (NO:z)
uitmat (NOJ)
NEN-EN-ISO 13395
ammouium (NH~+)
NEN 6646
Kjeldaltlstikstof (N-Kj)l)
NEN-ISO 5663
totaal stikstof (N-totaa l)l )
totaal fosfaat (P-totaal)
NEN 6663
zweve11de stof (55)
NEN-EN 872
OIIOpReloste bestmzddele11
NEN 6484 of NEN 6621
ZllllrRmad (pH)
NEN 6411
temperatuur ( 0 C)
NEN 6414
1) Kjeldahlstikstof bestaat uit organisch ge bonden s tikstof en ammoniu mstikstof. Het
totaa l stiks tof bestaat uit Kje ldahlstiks tof, nitrie t- e n nitraats tikstof.

3.5

Slibproductie en slibniveau

Bij d e zuivering van het afvalwater vindt accu mulatie va n slib in het IBA-systee m plaa ts. Tijdens de
beproevingsperiade za l de theoretische hoeveelheid van de s libproductie van het IBA-systeem
worden bere ke nd waa rbij he t IBA-systeem beschouwd wordt als een black-box.
Voor de bepaling wordt op basis va n het CZV of BZV gehalte in het in- e n effluent de hoeveelheid inen uigaande sli bstroom bepaald midde ls de v uis tregel1 kg BZV = 1 kg s lib of 1 kg CZV = 0,3 kg s lib.
Voo r systemen die gebaseerd zijn op afbraak van de vaste dele n kan gesteld worden dat 50~o van de
inkome nde vaste s tof afgebro ke n wo rdt.
In overige gevallen wordt de bepaling van de slibproductie uitgevoerd door de onderzoeksins telling.
Na s libverwijde ring, zoals aangegeven door d e producent/ leverancie r, wo rd t een periode van 1 dag
· ingelast voor het hers telle n van het systeem, voo rdat het testprog ramma en he t nemen va n monsters
wordt ve rvolgd.
Indien de slibproductie aanzienlijk afwijkt van de door de leverancier opgestelde gegevens, dan geeft
het laboratorium een indicatie van de s libproductie, ·waarop het onderhoud svoorstel behorende bij het
IBA-systeem doo r d e leverancie r wordt aangepast.

3.6 Rapportage

Tijdens de be proev ing die nt door d e onderzoeksi nste lling minimaal de volgende onderdelen
vas tgelegd worden:
1.
ged e tailleerde technische beschrijving va n d e geteste installatie(s);
2.
een rapport o mtre nt d e overeens temming van de geteste installatie(s) e n zijn we rking met de
door de producent/ leveranc ier aa ngeleverde specificatie e n informatie;
3.
dé'verkregen gecontro leerde gegevens, incl. een totale beoordeling va n d e overeenstemmi ng
m~t de gestelde behande lingscapaciteit va n de installatie(s);
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

een overzicht va n al het onde rhoud en reparaties die gedure nde d e testperiode zijn
uitgevoerd, incl. details van de slibverwijderfrequentie;
de verbruikte e nergie ged urende de testperiode;
een overzicht va n alle probleme n, fys iek of m.b.t. het milie u, d ie zijn voo rgeva lle n tijdens de
testperiode. Afwijkingen ten aanzien van de door de fabrikant aa ngeleverd e
onde rhoudsinstructies moeten worde n gerapporteerd;
een overzicht va n alle details van elke fysische verslechtering (bijvoorbeeld co rrosie) va n de
ins tallatie die zijn voorgevalle n gedurende de test periode;
de toegepaste reinigingsmiddele n e n desinfectiemiddele n;
de geanalyseerd e pa rameters;
de a nalyseresultaten e n de temperatuur van het influent;
de a nalyseresultaten va n het effluent;
een beschrijving va n de proeven d ie eenmaal z ijn herhaald, wegens het niet vo ldoen aan de
eisen uit hoofdstu k 2 en een beschrijving va n de vermoed elijke oorzaak voor he t niet voldoe n
aa n deze eisen;
de omgev ingsfactoren zoals: luchttempera tuur ter plaatse van de proefopstelling;
neerslaghoeveelheid in d e afgelopen 24 uur a ls ge bruik gemaakt wordt van infl ue nt dat
afgestroomde neers lag bevat;
he t debiet van het ingevoerde afva lwa te r gedurende de testperiod e (ta ~ellen per dag).

De uitvoerende instantie zal na afloop van de testperiode de resultaten m oete n rapporteren aan de
certificatie-ins telling. De certificatie-ins telling kan op basis va n d e rapportage beslu iten tot het al dan
nie t ve rle ne n va n een geschiktheidsve rklaring. De rapportage van de uitvoerende instantie aan de
certifica tie-instelling moet ten mi nste bovengenoemde 14 onderdelen bevatten.
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4 Opschalen
4 .1

Inleiding

In dit hoofd stuk >vorde n zowel de hydrau lische als d e biologische opschaalregels weergegeven voor
septic ta nks, compactsysteme n en helofy te nfilte rs. Indien deze lineaire opschaalregels als
uitgangspunt gelde n voor grotere dan de geteste IBA-systeme n, kan een produce nt/ leverancier in
aa nme rking kome n voor een attest-met-productce rtificaat voor andere d a n het op basis va n deze BRL
geteste IBA-systeem van hetzelfde type.
Indien op basis va n het attesteringsonderzoek van het kleinste IBA-systeem, maar nie t kleiner dan 4
i.e., van een producent/ leverancier, d at tijdens d e testperiode maximaal is belas t met het aa ntal i.e 's
waarvoor he t systeem is ontworpen, aan de gestelde eisen uit d eze BRL is voldaan, dan kunnen de
voorgeste lde opschaa lregels worden toegepast. ·

4.2 Opschalen compactsystemen en septic tanks
Uitgangspunten opschalen compactsystemen en septic tanks
•
Voo r de bere kening van de hyd ra ulische opschaalregels dient te worden uitgegaan van het
maximale de bie t per i.e. weergeve n in tabel 7 " Het de biet va n het huishoudelijk afvahvate r
afha nkelijk va n het tijds ti p van d e d ag".
•
O pscha le n kan maximaal voor een belasting 50 maa l zo groot als de belasting van he t
oorspronkelijk geteste !BA-systeem tot een maximum va n 200 i.e. In and e re gevalle n d ie nt de
aanv raag voo r opschale n te wo rden voo.rgelegd aan d e certifica tie-instellin g.

Hydraulische opschaalregels voor IBA-procesonderdelen waarbij voornamelijk fysische
verwijdering optreedt.
•
De oppervlaktebelasting e n de verblijftijd van d e betreffende procesonde rdelen
(voorbezinkta nk, tussen- of nabezinktan k) moeten gelijk blijven o nder voo rwaa rde dat d e
geometrie va n het betreffe nde procesonderdeel ide ntiek blijft. Er zal dus gebruik gemaakt
moete n worden van dezelfde maatvoering. Hiervan die nt een technische te ke ning ter
onders teuning van d e aanvraag voor een attest-met-productcertificaat te worden bijgeleve rd .
•
Als onderdelen ook voo r s libbuffer (slibopslag) die ne n zal he t volume rechtevenredig moeten
toenemen met de o rganische belasting.
De pompcapaciteit voor bijvoorbeeld recircu latiedoele inden (in biologische
procesonde rdelen) maa r ook de beluchtingscapaciteit in m3j uur die nt proportioneel toe te
nemen me t d e biologische capaciteit.
Hetzelfde drager materiaaL waarmee de testpe riode is d oorlopen, dient te worden toegepast.
•
De hoogte van d e influe nt invoer e n de hoogte va n de effluentafvoe r die nt relatief gelij k te
zijn aan de hoogte van de influent invoer e n de hoogte van de efflu e ntafvoer va n het geteste
IBA-systeem.
Het aantal invoerpunten pe r oppe rvlak te-eenheid moet voor nie t volledig gemengde
•
syste men minimaa l gelijk zijn aan het gea ttes teerde systeem en e rvoo r zorg dragen dat het
volledige pakke t dragermateriaal benut die nt te wo rde n op d ezelfde w ijze als bij het
geattesteerde IBA-systeem.
De oppervlakte belasting e n verblijftijd zijn als volgt gedefinieerd :

Oppervlaktehelasting
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·;fi "J
Ver bl tf;
ltj {
. ·

Inhoud
=-Dehiet

Reke nvoorbeeld
Een goed functio nerende !BA-sys teem met een ca paciteit va n -l i.e. heeft de testperiode op basis van
deze BRL succesvol doorstaa n en een a ttest- met-productcertificaat verk regen. H e t betreffende !BAsysteem heeft een voorbezinkta nk met een inh oud e n opperv lak va n res pectievelijk 2 m ~ en1,5 m ~ .
Het maxima le d ebie t uit ta be l 7 bedraagt -l x 35 = HO 1/ uur. De op pervlakte-belasting en de verblijftijd
va n de voo rbezinktank is danH0/1,5 = 93.33 1/ (m 2.h) e n 2000/140 = 14,3 uur.
Het maximale d ebie t van een IBA me t een capaciteit va n 20 i.e. bedraagt 20x30 = 600 I/ uu r. De
benodigde inhoud e n opperv lak voor de voo rbezinkta n k bedragen respectievelijk 600x14,3/ 1000 = 8,6
m3 e n 600/ 93,33 = 6,4 m2
Opschaal rege ls voor IBA-procesonderdelen w aarbij zowel biologisch e als fysische verwijd eri ng
een rol s pelen be lasting
De slibbelasting, o ppe rv la ktebelasting e n de ve rblijftijd van de betreffend e p rocesonde rdele n
(voorbeha nde ling, bezinktank, biologische ruimte) moeten gelijk blijven onder voor\ovaa rde
da t d e geometrie van het betreffende procesonde rdeel ide ntiek blijft. Er zal dus gebrui k
gemaa kt moete n '"'o rden va n dezelfde maatvoering. Hie rva n d ient een tec hnische te kening
te r onderste un ing va n de aa nvraag voo r een attest-me t-productcertificaa t te wo rden
bijgeleverd .
Als onderde le n oo k voo r s libbuffe r (slibopslag) d iene n zal het volume rec htevenred ig moeten
toene me n met de o rganische be lasting .
De pompca pacite it voo r bijvoo rbeeld rec irculatiedoele inde n in (bio logische
•
p roceso nderde le n) maa r ook d e beluchtingscapacite it in m3/ u ur d ient proportionee l toe te
ne me n met de bio logische capaciteit.
•
Hetzelfde d ragermateriaal met een zelfde specifiek oppervlak van het d ragermate riaal,
w aa rmee de testperiod e is d oorlo pe n, die nt te worden toegepas t.
Het opgeschaa ld e !BA-sys teem die nt dezelfde me ngcondities te hebben a ls het !BA-systeem
•
me t een a ttest-me t-prod uctcertificaat ·
De hoogte va n d e influe nt invoer en de hoogte va n d e effluentafvoer d ient re latief gelijk te
z ijn de hoogte va n de influent invoer en de hoogte va n de effluentafvoer van het geteste !BAsysteem.
•
H e t aa ntal invoer p unten pe r op pe rvlak te-eenhe id moet voo r niet volled ig geme ngde
syste men minimaal gelijk zijn aan het geattesteerde systeem en e rvoo r zorg d rage n dat het
volledige filte rpakket benut die nt te worden op dezelfde w ijze a ls bij he t geteste en
geattesteerde !BA-systeem .
De biologische procesonderde le n dienen te worden opgeschaald op bas is van de bio logische
belas ting . Uitga ngs punt is d at bij opscha len de specifie ke biologische belasting he tzelfd e
blijft. Aangenomen wo rdt dat de biologische belas ting va n een IBA wo rdt uitged rukt als de
verhouding va n de bio logische capac ite it in inwo nerequi va le nte n à 54 g BZV en d e in houd
van he t biologische procesonderdeeL
Opschaalregels voor d e biologische onderdelen van biorotoren
•
De sli bbe lasting, opperv lakte be lasting en de ve rblijftijd va n de betreffend e procesonde rdele n
(voorbeha nde ling, bezinktank) moete n gelij k blijven onde r voorwaa rde dat de geo metrie
van he t betreffe nde proceso nde rdeel ide ntiek blijft. Er zal d us gebruik gemaakt moeten
worden van dezelfde maatvoering. Hierva n d ient ee n technische tekening ter ondersteu ning
van de aa nv raag voor een a ttest-me t-prod uctcertificaa t te wo rden bijgeleve rd .
•
De pom pcapaciteit voor bijvoor beeld recirculatiedoele in den in (biologische
~p rocesonderde len) maa r oo k de beluchtingscapaciteit in m 3/ u u r d ie nt proportio neel toe te
nemen me t de biolog ische capaciteit.
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•

•

•

•

Hetzelfde dragermate riaal, waarmee d e testperiode is doorlope n, dient te wo rde n toegepast.
De hoogte van de influent invoer e n de hoogte va n d e effluentafv oer dient relatief gelijk te
zijn.
Het aan tal invoerpunten pe r o ppe rvlakte-eenhe id moet voor nie t volledig gemengde
syste me n minimaal gelijk zijn aan het geattesteerde systeem e n ervoor zorg dragen dat het
volled ige filter pakket benut dient te worden op dezelfde wijze a ls bij het geteste e n
geattesteerde !BA-systeem.
De biologische procesonde rde len dienen te worden opgeschaald op basis van de biologische
be lasti ng. U itgangspunt is dat bij opscha len d e specifieke biologische be las ting he tzelfde
blijft. De biologische belasting va n een biorotor wordt in het geval van o pschalen uitged rukt
als de verhoud ing van de biologische capacite it e n he t begroeide o ppervlak van de rotoren.
Bij de berekening in het ka de r va n opschalen geldt he t uitga ngs punt dat he t tota le oppe rvlak
va n d e biorotoren begroeid is.
De biorotor heeft een gelijke o mwe ntelingssne lhe id als he t reeds o p basis van deze BRL
geteste !BA-sys teem.

Rekenvoorbeeld
Een actief-slibsysteem me t een biolog ische ruimte van 0,8 m 3 heeft de testperiod e op basis va n deze
BRL succesvol doorstaan en een attest verkregen. De biolog ische vracht in het afvalwa ter tijdens het
onde rzoek bedroeg 216 g BZV Id. De v racht in inwone requivalente n à 54 g BZV bedraagt 21615-l = 4
i.e. De biologische be lasting bedraagt 410,8 = 5 i.e./ m3 .
De inhoud va n een actief-slibsysteem me t een capaciteit van 50 i.e. dient de rhalve 5015 = 10m3 te
bedragen.
Rekenvoorbeeld biorotoren
Een biorotor van -l.i.e. me t een oppervla kte va n de biorotore n van54m 2 hee ft d e testpe riod e op basis
va n deze BRL succesvol doo rs taan e n een attest verkregen. De biologische vrach t in het afvalwate r
tijde ns he t o nd erzoek bedroeg 216 g BZV I d. De vracht in inwonerequivale nten à 54 g BZV bedraagt
2161 5-l = 4 i.e. De biologische be lasting bedraagt 4154 = 0,07..f i.e./ m 2 De oppervlakte va n de
biorotoren voor een systeem me t een capacite it van 20 i.e. dient de rhalve 2010,074 =270 m 2 te
bedragen.

4.3 Opschalen van helofytenfilters

Het op basis va n deze BRL te testen he lofyte nfilter is minimaal een 4 i.e. systeem, ind ie n men in
aa nmerking wil komen voo r attesten voo ropgeschaa lde identieke systeme n.
U itgangs punte n
•
De uitga ngspunten bij de dime ns ionering en de fi lte rbedopbouw blijven gelijk.
•
H e t o ppe rvlak va n het filterbed neemt evenredig me t d e belasting toe.
Er \·vordt proportioneel o pgeschaald tot 50 i.e. Daarna wordt een he lofy tenfilte r mod ulair
opgebou ·wd in eenheden van 50 i.e.
•
De technische uitvoering va n de verdeling van he t afvalwater ove r he t filterbed d ient
zoda nig te z ijn d at het he le filterbed wordt be nut. Dat wil zeggen d at minimaal een gelijk
aantal invoerpunte n pe r oppervlakte-eenheid die ne n te worden geïns ta lleerd.
•
He t opgeschaalde helofyte nfilter is vervaardigd uit dezelfde materialen en fi ltermedia a ls he t
op basis van deze BRL geteste !BA-systeem.
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5 Eisen aan de bij deIBAte leveren informatie
5.1

Algemeen

In d it hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waa raan de informatie moet voldoen die de producent/
leverancier va n een IBA-sys teem aan moet leveren aa n de instantie d ie de beproev ingen uitvoert.

5.2 Door de producent/leverancier te overleggen informatie

De producent/ leverancier d ient te kunne n overleggen:
1.
een beschrijving va n de zuive ringswijze en technische uitvoering waa ronder de tekening en
de onderdelen van he t te beproeven IBA-systeem, inclusief de bijbehorende berekeninge n;
2.
d e definitie va n het toepassingsgebied in i.e.'s en het type te behandelen afva lwater;
3.
d e pe riode waa rbinne n d e steady-state va n het IBA-systeem is bereikt, eventueel aan te geven
na plaatsing;
4.
informatie over d e installatie van een IBA en d e bedrijfsvoering en werking;
5.
onderho udseisen e n -schema va n de IBA. De prod ucent/ leverancier moet voorafgaande aa n
d e attesteringsperiod e aa ngeven vvanneer he t reguliere onderhoud gepleegd moet gaan
worden e n door w ie dat gedaan moet worden;
6.
de e le ktrische specificatie van de IBA;
7.
de werking van het optisch en akoestisch signaleringssystee m bij storingen.
Voo r continu systemen (b.v. actief slib systemen) :
welke s libconce ntratie in d e reactor moet worden geha ndhaafd;
1.
2.
hoe d it moet wo rden gerea liseerd : grootte va n de s lib-retourstroom, surplus s li bstroom en
s libconcentra tie.
Voor s li baccum ulatiesystemen (waaronder septic tank):
-na hoeveel tijd het s lib uit de reactor moet wo rden verwijderd;
- hoeveel slib minimaa l moet achterblijve n in de reactor.
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RIONED e n minis te rie van VROM, novem ber 1995.
[Stichting RIONED,1997]
Leidraad Riolering Module 'C2300 Me te n', Stichting RIONED e n minis terie va n VROM, november
1997.
[Stichting RIONED, 1998]
Leid raad Riolering Modu le B4000 'Individue le behandeling van afvalwater: rBA-sys temen', Stichting
RIONED, me i 1998.
[VROM,1989]
Individue le be ha ndeling van afva lwa te r bij verspre ide bebouwing, deelproject 2C3.1.: Ter ugkoppeling
resultaten praktijkonderzoek vverkrappo rt Werk no. VROM 10.6. BS/35-36,VROM, juni 1989.
[VROM,1991]
Individue le behandeling va n afvalwater bij ve rspre ide be bouwing (IBA), O nde rzoek fase 4B: IBA
richtlijn, rapportnr. 1991 /7, VROM, nove m ber 1991.
[VROtv1,1995)
VROM-ci;~c ulaire agra rische afvalwate rlozing van fe bru ari 1995
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Wet bodembesche rming, Stb. 1986, 37-t ·
Lozinge nbesluit bodembesche rming, Stb. 1990,217
Uitvoerings regeling Lozingenbesluit bodembesche rming, Stcrt. 123 va n 28 juni 1990
Lozingsbesluit Wvo huishoude lijk afvalwa ter, Stcrt. 27, janu ari 1997

6.2 Normen
[CEN,1998)
prEN 12566-3 va n juli 1998, Small wastewate r treatment systems 5 50 art 3 Pac kage d systems a nd/ or
Site asse mbied domestic \Yas tev,,ate r treatme nt p lants
NEN-EN 872: Waterkwalite it; be paling van he t geha lte aan ges uspendeerde s toffe n. Methode door
fi ltratie over glasvezels d .d . 01 / 12/96.
NEN-EN 1899: Water; be paling va n het bioche misch z uurstofve rbrui k na n da gen (BODn) .
NEN-ISO 5663: Water; Bepaling van het gehalte Kje ldahl-stikstof. Methode na mineralisatie met
seleen d .d . 01 -12-1993.
NEN-EN-ISO 5667-13 Water-Monsterne ming- Deel13; Le idraad voo r d e monste rne ming van slib van
rio lerings-en afvalwaterbehande lingsinsta lla ties, d .d. 01-02-1998.
NEN 6621: Afvalwater en s li b; be pa li ng va n he t geha lte aan onopgeloste bestandde le n en d e gloe irest
daarvan; gravimetrisch me thode d.d. 01 / 01 /88.
NEN 6633: Wa te r e n (zuiverings)s lib; be paling va n he t che misch z uurstofve rbruik (CZV), d .d .
01/10/ 1998
NEN 6-!11 : Wate r; bepaling van de pH d.d. 01-11-1981.
NEN 6-!14: Water e n slib; be pa ling va n d e te mpe ratuur d.d. 01-01-1988.
NEN 6-!8-t: Water; be paling van he t ge hal te aa n onopgeloste bestandde le n e n d e g loeirest e rva n d .d.
01-1 2-1982.
NEN 6621: Afvalwater en slib; bepaling va n het gehalte aan onopgelos te bestandde le n e n de g loeirest
daa rvan Gravimetrische me thode d .d . 01 -01 -1988.
NEN 6646: Water; fotometrische bepaling van het geha lte aan ammoniumstikstof en van de som va n
de ge ha lten aan ammoniumstikstof e n aan organisch gebonde n stikstof volge ns Kje ldahl me t behulp
va n een doorstroomana lysesys teem, d .d . 01 / 11 / 1990.
NEN 6663: Wa te r; fotometrische be paling va n het gehalte aa n opgelost orthofosfaat e n het totale
geha lte aan fosforverbindingen met be hu lp van een doors troomanalysesys teem d.d. 01 / 10/ 1987.
NEN 6-!8-t: Water; be paling van he t gehalte aan onopgeloste bestandde len e n de gloeirest e rvan (l e
druk) d .d . 01 / 12/82.
NEN-EN-ISO 13395: Water; bepaling van he t s tiks tofgehalte in d e vorm va n nitriet e n in de vorm va n
en d e som van be iden me t doors troomanalyse (CFA en FIA) en s pectra foto me trische detectie
d.d . 01-05-1997.
nitra~t
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Bijlage 1: Toelichting samenstelling
(melk)spoelwater
Bij melkveehouderijen wordt gebruik gemaakt van dive rse reinig ings-en desinfectiemiddele n. In de
volgende tabel wo rdt te r informatie een overzicht gegeven van de toegelate n middelen.
Tabel A:

-

Overzicht van de toegelaten fosfaa thoude nde gecombineerde reinigings-en
tuur o d e boerd
desinfectiemiddelen voor melkwin nin

Agib Blauw
Alfa 5
Alfa Lava/ 1 Extra
Alfa Lava/ 1 Vloeibaar
Alfa Plus
Alfablink
Barrein Extra
Barrein Speciaal
Bohema R
Calgonit DA P
Circapro AF
Circatip AMF
Gustral Blauw
Divamil RD
Fullwood Reinigings- en
Ontsmettingsmiddel
Herdoniet
Lacto Actief
Manukal
Neomoscan M
Neomoscan M
P3 Ansep B
P3 TR Special
Puremei
Reca VL
Reca Wit
Stafi/ex Combi Vloeibaar
Stafi/ex Combi
Vloeibaar Barrein 3 Plus
Webco RD Extra
Westfa/ia M
Wo/aM 18
Wo/a 22 Vloeibaar

Kali/Natronloog
K-/NaOH

Gehalte loog
(g/1)

NaOC I
(gil)

Natriumdichloorisocya nuraat ( %)

KOH
KOH

123
173

37
36

KOH

33

24

KOH
KOH
Na OH
KOH

11 2
122
86
122

36
48
35
45

NaOH
KOH
KOH
KOH

80
122
120
72

43
45
40
47

KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH

123
123
110
156
122
125

37
37
33
45
45
45

KOH
KOH
KOH

125
123
120

45
37
40

K-/NaOH

98

45

5,2

KOH
KOH

110
122

33
45

44 g /1 H20 2

KOH

120

40

4,8

6,8
9,2

6,0

In de reinigingsmiddelen zitte n naast d e in de tabel weergegeven compone nte n vaak ook
hardheidsbinde rs. Meestal zijn dit po lyfosfaten, in een conce ntratie van 0,5- 1 g/ I in d e
gebruiksoplossing. He t ontsmettingsmiddel op bas is van waterstofperoxide bevat zuur.
Door fabrikanten wordt aanbevolen om bij gebruik van desinfectantia wekelijks met zuur te spoelen
om kalkaa nslagen te verwijdere n. Hiervoor worden fosfor-, citroen- of sulfaminezu ur gebrui kt.
In de praktijk wordt nog wel met fosfaathoude nde middele n gewerkt, maar het me rendeel gebruikt
fosfaa tvrije middelen. Tijdens be proev inge n van IBA's in het kader van het attesteringsonde rzoek za l
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gebruik gemaakt worden van fosfaathoude nde middele n, omdat fosfaatv rije midde len een CZVwaarde he bben, 'vvat invloed kan he bben op het onderzoek.
De bij de beproeving toe te voegen reinigings-en desinfectiemiddelen die nen conform het
gebruikersvoorschrift te gebeuren. De uiteindelijke invoer van (melk)spoehvater in het !BA-sys teem
moet geme ngd met het huishoudelijk afvalwater gesch ieden.
Melkspoelwater
De onderstaande gegevens zijn afkomstig va n het Praktijkonderzoek Rundvee, Schape n en Paarde n
(PR) te Lelystad en van diverse leveranciers van melkinstallaties en melktanks (Fulhvood, Alfa Lava!
Agri en Meko).

..
Reinigingsfase

.

Hoofdreiniging

Naspoeling

I

Type nfvnlwnter

gemiddelde

Spreiding

gemiddelde

s preiding

Melki11stn /In tie
pH
CZV mgll
BZV; mg/1
N-Kj mg l
P-tot mgll

8,6
537
355
88
221

1,7 -12,2
22-2.860
26- 1490
1 - 101 8
2-950

8,1
98
49
19
55

2,5- 10,0
16 - 373
I - 2 19
OA- 233
0,7 -237

Melktn11k
PH
czv lltg/1
BZV; lltg/1
N-Kj mg/1
P-tot my'l

7,8
817
580
23
186

1,6- 11,3
90- 27-lO
32- 1.670
1,-l - 108
1,7- 1107

8,2
27
7
6
2

7,-l -8,9
5,9 -53
2- 19
0,7-58
0 -5,6

In de bove ns taande tabel z ijn d e gegevens voo r de zure en alkalische hoofdreiniging niet gesplitst,
maar samen gemiddeld . Tijdens de attestering worden alleen fosfaathoudende alkalische
gecombineerde middelen ge bruikt. In de bovenstaande gegevens zijn ook fosfaatvrije alkalische
middele n e n zure middele n gebruikt. In het algemeen hebben fosfaatvrije middele n al een CZV
waardoor de CZV va n d e hoofdreiniging hoger is dan het op grond van de melkvervuiling zou zijn.
Melkinstallatie
De melkleidingen worden na iedere melkbeurt gespoeld. Deze spoeling vindt tweemaal pe r dag
plaats. De hoeveelheid spoelwater is sterk afhankelijk van de omvang van de melkins tallatie, het al
dan nie t aanwezig zijn van grote diameterleid ingen, het type stal en het al dan niet gebruiken va n
e lektro nische melkmeters.
Voor de bepaling van d e hoeveelheid (melk)spoelwater worden door het PR verschille nde formules
(afhankelijk va n diameter) gebruikt. Voor de meest gangbare diameters (40 mm en 50 mm) wordt de
volgende formule gebruikt: hoeveelheid (melk)spoelwater = 20 liter + (3 tot 5 liter x aa nta l
melkstelle n). He t aantal melks telle n variee rt per veehouderij van 4 tot zelfs 32 in een e nkel geva l. De
meeste veehouderije n he bbe n echte r 8 à 10 melkstelle n.
Uitgaande van 8 melkste lle n ko mt e r pe r spoeling ci rca 60 lite r spoelwater vrij (20 + (5 x 8)). De
hoeveelheid spoelwate r is over d e drie fasen (voor-, hoofd -, en naspoeling) ve rdeeld in ongeveer de
verhGud ing 1/ 3-1 / 3-1 / 3.
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Tusse n het vrijkomen (lozen) va n de ve rschillende s poelingen van de ins ta llatie lig t circa 10 à 30
minuten . De hoofd- e n naspoeling wordt in circa 2 à 3 minute n naar het !BA-systeem geleid. De
voors poeling wordt afgevoerd naa r d e mes tke lder geleid of als veevoer gebru ikt.
De te mpe ratuur van de ve rsch ille nde spoelingen varieert. De voorspoeling wo rdt la uw (circa 30 à
-l0°C) ingevoerd, d e hoofds poeling \VOrdt heet (circa 70 à 80°C) ingevoerd e n d e nas poeling word t
ko ud ingevoerd in d e me lkinstalla tie. Tijde ns de s poeling koelt de voorspoeling af to t circa 25°C e n de
hoofdspoeling tot circa 45°C.
Melktank
De me lktank wordt gereinigd nadat d e me lk is opgehaald. Dit moment is afhanke lijk va n de
m elkprod uctie va n de koeien, het a fka lfpatroon en he t aantal koeien. De melkfabriek bepaalt het
moment va n ophale n. In d e meeste gevallen wordt de me lk na circa 72 uu r o pgehaald. Op basis van 2
me lkmale n pe r dag be te kent dit, dat d e melkta nk na 3 dage n wo rdt geleegd e n gereinigd.
De hoeveelheid (m elk)spoelwater en he t aantal spoelinge n waaruit een spoelbeurt bes taa t, is
a fhankelijk van het ty pe e n grootte me lktank. In he t meeste bes taande type me lktank bestaat een
s poelbe urt uit 4 s poelingen (1 voor-, 1 hoofd- en 2 naspoelingen). Niet al tijd word t hvee keer
nagespoe ld. De g rootte van de me lktank varieert va n 1000 to t zelfs 30.000 liter in een enke l geva l. Ee n
veel voorkomende grootte is 6000 li te r. Dit is een me lktank voor een bedrijf me t o ngeveer 70
me lkkoe ien. De hoeveelheid s poelwater bedraagt circa 1 % van d e tankinho ud . Op basis va n een
ta nkgrootte va n 6000 liter komt dit neer op 60 liter per s poeling. Als twee keer wo rdt nagespoeld, is d e
eers te naspoeling 0,5% van de ta nkinhoud, wat neerkomt op 30 lite r.
De hoeveelheid s poe lwate r van d e m elkta n k wordt evenals he t s poe lwate r va n de me lkins tallatie over
drie fasen (voor-, hoofd-, e n nas poeling) verdeeld in de verho uding van circa 2/7- 2/7- 3/7. O p bas is
va n-! s poelingen va n ied e r circa 60 liter cq 30 lite r, bedraagt de totale hoeveelhe id spoelwater 210 liter.
De tijdsduur tussen de ve rschille nde s poe linge n e n tempe raturen van d e s poelingen zijn vergelij kbaar
me t d e s poe ling van de me lkins tallatie.
In d e voo rspoe ling kome n veel me lkreste n vrij (z ie tabel 8). De voorspoe li ng van de m elkta nk dient
evenals voor d e voors poeling van d e me lkinsta lla tie naar d e mestkelde r afgevoe rd te worden of
hergebru ikt te wo rde n a ls b.v. veevoer.
H e t te teste n !BA-sys teem m oet dus éénmaa l pe r drie dage n be last word e n me t een melkspoeli ng va n
de m elkta nk bestaa nde uit éénmaa l een voorspoe ling van 60 lite r van ca. 45°C, een hoofdspoeling va n
60 liter van circa 45 oe, gevolgd door een eers te naspoeling va n 30 lite r va n circa 25°C en een tweede
nas poeling van 60 lite r va n circa 15°C.
Nieuwe ontwikkelingen
De te ndens bij nieuwere me lkins talla ties le idt ene rz ijds d oor grotere leid ingdiame te rs tot toename van
het waterverbruik, maar anderz ijds tot minde r a fvalwa ter (e n e ne rgiebespa ring) door bijvoorbeeld
re inig ing m et lucht of door doorschuifre iniging ( nas poelwater herbenutte n bij hoofd- e n
voorspoeling) e n doo r he t spoe lwate r te be nutte n (de voorspoeling kan gebrui kt worden a ls
veevoed ing en he t hoofd- en nas poelwater kan benut worden voor he t schoons puite n van de
me lksta l).
Berekening aantal i.e.'s van de voorgestelde aanbod van (melk)s poelwater op basis va n de het
voorstel uit paragrafen 2.4.5 en 2.4.6.
Voor d e be reken ing van het aantal i.e's van het (melk)spoelwa te r is d e volgende definitie gebruikt i.e.
=(debie t / 136) x ( CZV + 4,57 N-Kj) per e tmaal
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'·

Tb IC

B

k

.

t I.

Melkinstallatie
CZV (mgll)
BZVS (mgll)
N-Kj(mgll)
P-Tot (mgll)
Volume (I)
Reiuigiugsfrequeutie
Q etmaal
(1 i ters/dag)
gZBS/d
z.e.
Totaal

Melktank

Hoofd reiniging
537
355
88
221
60
2 keer per ehnaal

Naspoeling
98
-!9
19
60
2 keer per etmaal

Hoofdre iniging
817
580
23
186
60
1 keer per 3 etmalen

Naspoeling
27
7
6
2
90
1 keer per 3 etmalen

120

120

20

30

113
0,83

22
0,16

18,5
0,14

1,6
0,01
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1,1 i.e./ dag
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Bijlage 2 Rapportagé onderzoeksinstellingen
Algemeen
In deze bijlage is een format aangegeven waa rin de onde rzoeksinstellingen kunnen rap portere n.
Rapportindeling
Hoofristlik 1: Het IBA-systee111
1.1
O mschrijving van het geteste !BA-systeem
Een gede tailleerde technische beschrijving va n d e geteste installatie(s) , waarbij ve rwezen kan
worden naar de in d e bijlage door de producent/ leverancier verste rkte beschrijving en
te keninge n.
De d oor de leverancie r aangegeven toegestane belasting in i.e.'s.
1.2
1.3
De klasse waa rvoor het !BA-systeem getest gaat wo rde n e n op welke pa rameters het influent
en efflue nt geanalysee rd gaan worden

Hoofristlik 2: Het injl11wt
2.1
Huishoudelijk afvalwater of huishoudelijk afva lwater met (melk)spoelwa ter.
Opgave of he t !BA-systeem is getest met huishoudelijk afvalwater of huishoudelijk afvahvate r
met (melk)spoelwater.
2.2
Bere iding (melk)spoelwater
Indien huishoude lijk afvalwater is toegedie nd met (melk)spoelwater een wee rgave van de
toegepaste re inigingsmiddele n e n desinfectiemidde le n
2.3
De ana lyseresu lta ten e n de temperatuur van het influent;
Toetsing van de influentanalyses aan de eisen uit BRL K10002
Hoojds t11 k 3: De testperiode
3.1
Beschrijving va n de uitgevoerde proeven met analyse resultaten
3.2
Beschrijving van de he rhaalde proeven me t a nalyseresultate n
Een beschrijving van de proeve n die eenmaa l zijn he rhaald, wegens het niet voldoe n aan d e
eisen uit hoofdstuk 6 e n een beschrijving van de ve rmoed elijke oorzaa k voor het niet voldoen
aan deze eise n;
3.3
O nderhoud e n re paraties
Een overzicht van al het onde rhoud en reparaties die gedurende de testperiode zijn
uitgevoerd, incl. de s libve rw ijderfreq uentie e n -hoeveelheid; een overzicht van alle
proble men, fysiek of m.b.t. het milieu, die zijn voorgevallen tijde ns de testperiode.
Afwijkingen te n aanzien van de door de fabrikant aangeleverde onde rho udsins tructies
moeten worden gerapporteerd; een overz icht van alle details va n elke fysische verslechtering
(bijvoorbeeld corrosie) van d e installatie die zijn voorgevallen ged ure nde d e test periode;
3.5
Energ iegebruik
De verbruikte e ne rgie gedurende d e testperiode;
Overige resultaten
3.6
De omgevingsfactoren zoals: luchttemperatuur ter plaatse va n de proefopstelling; De
gecontroleerde gegevens op basis van d e opgave door de fabrikant
Hoofdstuk 4: Conclusies
een conclusie o mtre nt d e overeenstemming van de geteste installatie(s) en zijn vverking met de d oor
de producent/ leverancier aangeleverde specificatie en informatie; Een totale beoordeling van de
overeenste mming me t de gestelde behandelingscapaciteit va n de installatie(s).
Bijlngen
Neerslaghoeveelheid per 24 uur als gebruik gemaakt wordt va n influe nt d at afgestroomde neerslag
bevat gedurende de testpe riode (ta bellen per dag);
Het debiet va n he t ingevoerde afva lwater gedurende de testperiode (tabelle n pe r dag)
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Bijlage 3: Formulier voor verbeteringsvoorstel
voor eerstvolgende revisie
Doel: D it fo rmulier is bedoeld o m d e h u id ige beoo rdelin gs richtlijn te o pti ma liseren. Daartoe ku nt u
u w comme ntaa r indie ne n bij d e secre ta r is va n h e t Co llege va n Deskund igen rBA-syste men. Deze zal
d e te kstvoors telle n verza me le n e n afh a n ke lijk va n h e t co m m e ntaa r een voo rs tel doe n aan het College
o m d e beoo rde lin gs ric htlijn te he rz ie n.
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Betreft: BRL-K .......... / .... .
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