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ZUIVERINGSINSTALLATIE F U N C T I O N E E R T BETER

Nieuwebeluchterlost
aantalproblemenop
HetbeluchtingsbassinvandeafvalwaterzuiveringsinstallatievandejirmaSERVOinDeldenis
voorzienvantraagdraaiendeoppervlaktcbehichtersmetverticaleas.Enkelejaren cjelcdcnzijnnieuweconusvormigebchichtingschotelsgcplaatst,diesterketrillingenenbewegingenindebeluchterbordessenveroorzaaktenwaardoorschadekanontstaan.Proefnemingen opdeawzimeteen nieuw
typebeluchter,dezogenaamderandschoepbeluchter, hebbenuitgewezendatdetrillingenmetdeze
beluchtersterkwordengereduceerdterwijldezuurstojinbrengcapaciteit toeneemt.Bovendienbleek
datmetdeze beluchterbijzeerlagetocrentallenenrelatiefzeerlaagvermogenalhetslibinsuspensie
konwordengehouden,terwijlsubstantieelgeenzuursto/meerwerdingebracht.Opdezewijzekunnenanoxischeconditieswordengecreëerddievoordebedrijfsvoering vanbelang zijn.
Defirma SERVOproduceert al75jaar
langopdelocatieinDelden chemicaliën
vootuiteenlopendetoepassingen inonder
meerdetextielindustrie,deolie-vetf-en
gasindustrieendepapierindustrie.Bijde
bereidingvandemeerdan400verschillende
producten diejaarlijks worden gefabriceerd
ontstaat afvalwater. Datisvoornamelijk een
gevolgvandeschoonmaakactiviteiten van
procesapparatuur en productiegebouwen.
Ditindustriëleafvalwater wordt tezamen
met hethuishoudelijk afvalwater vande
circa350personeelsleden envanenkele
nabijgelegen woningen indeeigen watetzuiveringsinstallatie gereinigd.Hetgezuiverdewater wordtgeloosdopoppervlaktewatetdatonder toezichtstaat van
WaterschapReggeenDinkel.
Dezuiveringsinstallatie bestaat uiteen
separator voordevetwijdeting vanolieen
zand,neutralisatiebassins voorhet eventueel
bijstellen toteenzuurgraad van7,een
beluchtingsbassin, eennabezinktank eneen
slibretourvijzel. Deontwerpcapaciteit vande
zuiveringbedraagt 20.000i.e.. Tot 1998werd
hetsurplusslib indeeigeninstallatie met
eengravitatie-indikker eneen zeefbandpers
ontwaterd toteendrogestofgehalte van 15à
r7procent.Tegenwoordigwordthetslib,na
indikkingtoteendrogestofgehalte vantwee
totvierprocent,afgevoerd naarApeldoorn
voorverdere behandeling.
Hetbeluchtingsbassin vormthethart
vandeafvalwatetzuiveting. Hetbestaat uit
vietinseriegeschakelde comparrimenten
meteeninhoudvanelkrrookubiekemeter
eneenwaterdiepte vancircadriemeter.De
compattimenten staan inopenvetbinding
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metelkaar.Iedercompartiment isvoorzien
vaneenttaagdraaiende oppervlaktebeluchter
metverticaleas.Debeluchtetsmetaandrijvingzijnbevestigd aanbetonnen bordessen
diemet kolommenzijn ondetsteund.Het
afvalwatet énhet retourslib worden in het
eetstecompartiment ingevoerd.Viaeenoverstotttandinhetvierdecomparriment wordt
hetwatetafgevoerd naardenabezinktank.

Trillingen
In 19518bleekdatde beluchtingsschotels
nameerdan 25jaatdienstversleten waren
envervangenmoesten worden.Omdatde
oudeschotels regelmatigverstoppingsgedragvertoonden, isgekozen vooreen
conusvormige typebeluchtetdieeenzelfreinigende wetkingheeft endaardoor ver-

Hetbeluchtirçgsbassin.

stoppingsvrij is.Tevenswerdbeoogdde
beluchtingscapaciteit tevergrorenompiekbelastingen beteroptekunnen vangen.
Hetwaseenonaangename vettassing
toenbleekdatdenieuwe beluchtingsschotelssterke trillingen opwekten.Dezetrillingenzettenzichvoortindebetonnen bordessendiehevigbegonnen tebewegen.Het
heefr eruiteindelijk zelfs toegeleiddatéén
vandeschotels isafgebroken. Daarnaast
bleekdatdezuurstofmbtengcapaciteit bij
tijd enwijletochnogtewensen overliet.

Randschoepbeluchter
Toeniscontactgezochtmetde firma
SpaansBabcock,dieoveteenzogenaamde
tandschoepbeluchterbeschikt(zieH 2 0nr.3
van 11 februari 2000,'Eennieuwekijkop
punrbeluchting'].Indit typeoppervlaktebeluchter ligrher 'zuurstofinbrengrendement'hoget.Deop-enzijwaartse krachten
zijn bovendien aanzienlijk lagerdanvaneen
conusvormige beluchter.Besloteniseen
proeftedoenwaarbij éénvandeconusvormigebeluchtingseenhedenwerd vervangen
dooreenrandschoepbeluchter.Zowelvoot
alsnadevervangingvandebeluchtet zijn
metingen uitgevoetdnaathetvermogensentrillingsgedrag.Denieuwe aandrijving
vanderandschoepbeluchter wasvootzien
vaneenfrequentieomvormer om traploze
toerenregelingmogelijk temaken.Hierdoor
ontstond eenbeeldvanhetgehele toerentalgebied vandebeluchtet.
Metnamevootdetrillingen zijn de
resultaten opmerkelijk tenoemen.Volgens
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ISO2372classIIiseentrillingsniveau onder
2,8mm/sgoed,eenniveau tot7,1 mm/s als
acceptabelenwaarden boven7,1 mm/s wordenalsontoelaatbaar gekwalificeerd. De
conusvormigebeluchrer bleekeenmaximaal
trillingsniveau vanruim 17mm/s rehebben,
watverbovenhet toelaatbare ligt.Voorde
randschoepbeluchtetwashet maximaletrillingsniveau slechts 1,7mm/sophet hoogste
toetentalenafnemend bij lageretoetentallen.
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vastgestelddatdezeaanzienlijk istoegenomenmetdekomstvanderandschoepbeluchter.

Ookuitdevermogensregistratie blijkt
datbij ongeveergelijk vermogen eenaanzienlijkgeringerevariatievanhet vermogen
optreedt bijde randschoepbeluchter.
Bedraagt voordeconusbeluchtet devariatie
circatien tot twintigprocentvanhetopgenomen vermogen,voorderandschoepbeluchter isditslechtsenkeleprocenten.Et
blekenookgeenmetkbate bewegingenin
hetbotdes optetreden tengevolgevande
randschoepbeluchter overhetgehele toerentalgebied.

Tijdens hetonderzoekwerdnogeen
belangrijk fenomeen ontdektdatde toekomstigebedrijfsvoering vandezuivering aanzienlijk meermogelijkheden biedt.Het
maximaletoerentalvande aandtijfmotor
wascirca1500omwentelingper minuut
(opm).Alshettoerental beneden700opm
werdgebracht,bleekdebeluchter vrijwel
geenzuurstofmeerintebrengen.Devermogensinbreng wasindezesituatieslechts5
kW(circa5Wattperkubiekemeter).Deverwachtingwasdatbijditlagevetmogenin
het betteffende compartiment het slibgehalre(vanzesgramperliter)niet homogeen
zoukunnen wordengehandhaafd. Hetwas
daaromverrassend reconstateren dat zelfs
naveleutendraaiengeenenkele slibuitzakkingoprrad.Ooknietnadathet toetental
naar400opmwerdteruggebracht enhet
ingebrachtvermogennaarcirca2kWdaalde.

Voorhetregistreren vanhetzuurstofgehaltewordeninhetbassin zuurstofelektrodes toegepast.De zuursrofmbrengcapacireitvandebeluchters kanweliswaar niet
rechtstreeksuithetsignaalvandezuurstofelektrodewordenafgeleid; welkan worden

Hetfeitdatdereductievanhet motortoerentalnaat700opmtotgevolgheeft dat
ervrijwelgeenzuurstofmeet wotdtingebtacht terwijl hetslibwelin suspensie
wordtgehouden, betekentdatdewerking
vandeschotelverschuift van beluchting
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naarmenging.Inplaatsvaneenaëroob-ontstaateenanoxischbassin.Dit isvoordeverwijdering vanstikstofvangrootbelang.
Stikstofverwijdering vindtinhoofdzaak
plaatsintweestappen.Allereerstwordtstikstofindevormvanammonium geoxideerd
totnitrietennitraat onderaërobe omstandigheden (nitrificatie) envervolgens wordt
hetnitraat omgezetinstikstofonderanoxischeomstandigheden (denitrificatie).De
daarbij vrijkomendezuurstofwordtdoorde
micro-organismen gebruikt voorhun energiebehoefte.
Omeenbassingeschikt temakenvoot
zowelaërobealsanoxische omstandigheden
werd tot nu toenaasteenbeluchter tevens
eenmixergeïnstalleerd.Voordeanoxische
situatiewerduitsluitend demixerin bedrijf
gezetenvoordeaërobetoestand uitsluitend
debeluchten Hetonderzoek opdegenoemdeawzileertechtetdathetheelgoedmogelijk ismetuitsluitend een traagdraaiende
randschoepbeluchter voorzien vaneentoerenregelingbeidesituaties ineenbassinte
cteëren.Bovendienblijkt dehoeveelheid
energiedienodigisvoorherin suspensie
houdenvanhetslibaanzienlijk lagertezijn
alsmeteen mixet.

Conclusies
Hetonderzoek aanderandschoepbeluchtetopdeawziinDeldenwijst uit datde
trillingen diedoorde randschoepbeluchter
wordenopgewektruimschoors binnende
daarvoorgeldendeISO-normenvallen,dat
debeluchtergeenmerkbarebewegingenin
hetbordesveroorzaakt,de zuutstofmbrengcapaciteitsubstantieel toeneemtendatdeze
beluchter bij lagemotortoerentallen enhele
lagevermogens(rweetotdrieWarrper
kubiekemeter)hetsliblangdurigin suspensiekanhouden,terwijlvrijwelgeen zuurstof
wordt ingebracht, f
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