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A N D E R E VORMGEVING BEPERKT WATERDRUK

Eennieuwekijk op
puntbeluchting

Dezuurstofoverdracht isbepaald met de
reaeratiemethode, waarbij het water eerst
zuurstofloos wordtgemaakt met natriumsulfiet. Destijging vanhet zuurstofgehalte
indetijd ismet zuurstofelektrodes envia
bemonstering (Winkler)gevolgd.

Resultaten van modelonderzoek

Demeestezuiveringsinstallaties zijn
ingericht volgens het actiefslib-systeem.
Eénvandebelangrijkste onderdelen hiervan
ishet beluchtingsbassin. Inditbassin vindt
onder toevoeging vanzuurstofde bacteriologischereinigingvanhet afvalwater plaats.
Voordezuurstoftoevoeging zijn velesystemen ontwikkeld.Globaalkunnen die
wordenonderverdeeldin bellenbeluchtingsen oppervlaktebeluchtingssystemen. De
oppervlaktebeluchters kunnen weer worden
onderverdeeld in beluchters met horizontale

voorbij debuitenzijde vandemantel.In
1997en 1998iseen uitvoerig onderzoek
uitgevoerd naar deinvloed vandevormvan
deoppervlaktebeluchter opdezuurstofinbrengen devermogensafgifte. Daarbij is
vooralgekeken naar depositieen vormgevingvandeschoepen.
Het onderzoek isuitgevoerd ineen
model vaneenbeluchtingstank, schaal
ï op5. Vooreendergelijk onderzoek isdatzo
ongeveer dekleinsteschaal waaropdezuurstofoverdracht enhet netto vermogen nog

Voordezuurstofoverdracht bestaan
geenbetrouwbare schaalregels diehet vertalenvandemodelresultaten naar de praktijksituatie mogelijk maken.Omdieredenis
hetonderzoek uitgevoerd alseenvergelijkend onderzoek.Allereerst zijn hetvermogen endezuurstofoverdracht gemeten van
enkelebestaandeconusvormige beluchters.
Demetingen zijn uitgevoerd bij drie
dompeldieptes:maximaal,gemiddeld en
minimaal enbij verschillende toerentallen.
Dezemetingen dienden als referentie.
Het ontwikkelen vaneennieuw beluchtingsmodel isoverigens niet eenvoudig,
omdat aaneenaantal belangrijke eisen moet
worden voldaan:debeluchter dient ongevoeligtezijn voorvervuiling,een zelfreinigende werking eneenrobuuste constructie
tehebben,hetzuurstofinbrengend vermogendient involdoendemateregelbaar te
zijn doorvariatievandedompeldiepte en
variatievanhet vermogen en het zuurstofinbrengrendement dient binnen het

Eenpuntbeluchter

Ecurandschoepbeluchter.

Prakajkmetin.gmetalsinzetdemeetopstelling.

as,deborstelbeluchters en beluchters met
verticaleas,depuntbeluchters.Vooraldeze
laatstegroepispopulair vanwege het grote
zuurstofinbrengend vermogen dat met één
enkelebeluchtingseenheid kan worden
bereikt.Detraagdraaiende puntbeluchters
zijn bovendien in staatzeergrote watermassa's inbeweging tebrengen endaarmeeal
het slibin oplossing tehouden.De
oorspronkelijke traagdraaiende puntbeluchters bestaan vrijwel allemaal uit eenconusvormige stalen mantel,waaraan acht verticaleschoepen zijn verbonden diezich vanuit
het hart vandebeluchter uitstrekken tot

voldoende nauwkeurig kunnen worden
gemeten.Debelangrijkste parameters waarmeedeprestaties vaneenbeluchter worden
beoordeeld zijn dezuurstofoverdracht en
het vermogen datdaarbij nodig is.Om het
vermogen nauwkeurig tekunnen meten is
degehelebeluchtingseenheid met behulp
vaneenlagerconstructie vrijdraaiend bevestigd aaneen stalenbrug.Dereactiekracht
vandebeluchter opdeaandrijving isdan te
meten.Het netto vermogen laatzichvervolgensopeenvoudige wijzeberekenen alshet
product vanhet krachtmoment endehoeksnelheid vandebeluchter.

dompeldiepte-en toerentalgebied slechts
weinigtevariëren.
Enkeletientallen nieuwe modellen zijn
getest envergeleken met de referentiebeluchters.Het modelwaarbij deschoepen
geheel aandebuitenzijde zijn gesitueerd, de
randschoepbeluchter,voldeedveruit het
beste.Het bestaat uit een horizontale plaat
waarbij aanderand twaalfgekromdeschoepenzijn bevestigd.Degekromde vorm heeft
geen wezenlijk effect ophet rendement,
maarzorgt welvooreen relatiefrustig spatpatroon.Indehorizontale plaatzijn nabij
deschoepen openingen aangebracht. Het

Traagdraaiendepuntbcluchterswordenveeltoegepastvoorhetbeluchtenvanafvalwater. Traditioneelbestaandezebeluchtersuiteenconusvormigeplaatwaaraanachtverticaleschoepenzijn
verbonden.Dezestrekkenzichinhetalgemeenuitvanhethartvandebeluchtertotvoorbij de
buitenzijde vandeconusmantel.Hierdoorontstaateenrobuusteconstructiedieinstaat isgrote
dynamische krachten teweerstaan.Nieuwonderzoekleertechterdat meteenanderepositioneringen
vormgevingvandeschoependekrachtendiehetwateropdebeluchteruitoe/entaanzienlijk worden
gereduceerd. Hierdoorverbeterthetzuurstojmbrengrendement sterk.Hetkomtbovendiende levensduurvandetandwielkasttenaoede.
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doordeschoepen weggeworpen water heeft
daardoorgeencontact meer mer de horizontaleplaat.
Hetverschil inrendement metde
conusvormige beluchter isaanzienlijk. Bij
minimale dompeldiepte ishetverschil10
procent en bijgemiddelde en maximale
dompeldieptezelfs meerdan 15procenr.De
verschillen zijn vooral toeteschrijven aan
depositionering vandeschoepen.Bijde
conusvormige beluchters bevinden de
schoepenzichaandeonderzijde vande
conus.Doordedraaiendebeweging wordt
watet door deschoep tegen de conusgedrukt
ennaar buiren geslingerd.Dedruk opde
conusiszeergroot enzorgt voor aanzienlijke opwaarts gerichte krachten.Deze
krachten vergroten deweerstand diede
beluchter in het water ondervindt, maar
dragen vrijwel nierbijaaneengrorere zuurstofoverdracht. Het wrijvingsverlies wordt
bijna geheelomgezet in warmte.

Onderzoek op praktijkschaal
Eengunstigresultaat op modelschaal
betekent nogniet datop praktijkschaal
dezelfde resultaten worden behaald. Omdie
reden zijn deproeven herhaald in een
beluchtingsbassin opde zuiveringsinsralla-

tievan Arnhem-zuid.
Ner alsbij het modelonderzoek iseerst
eenconusvormige beluchter getest. Hierbij
zijn voordezuurstofovetdracht hetzelfde
meetprogramma endezelfde meetmethode
gevolgd alsbij het modelonderzoek. Nadat
demetingen waren afgerond isdebeluchter
vervangen door denieuw ontwikkelde
beluchter met randschoepen enzijn de
metingen herhaald.
Deverschillen tussendeconusvormige
beluchrer enderandschoepbeluchter blijkenvooralbij dehogere dompeldieptes
aanzienlijk tezijn.Isbijminimale dompeldiepte het verschilnogslechts circa drie
procent;bijgemiddelde dompeldiepte loopt
het alopnaar meer dan tien ptocent, terwijl
bij maximale dompeldiepte het verschil
zelfs 20procent bedraagr.
Naast dezuursrofoverdracht en hetelektrischvermogen zijn ookde hydraulische
krachten opdebeluchter genieren.De
beluchtingseenheid isdaarvooropspeciale
cellengeplaatst.Zowelopdezecellenalsop
debeluchter-aswaren reksrrookjes bevestigd
dievervormingentrillingen registreerden.
Het maximalevermogen waarbij metingen
zijn uitgevoerd is80kWas-beluchrer.De
maximale krachten bleken nogveellagerte
zijn danverwacht.Demaximale opwaartse

krachtbedroeg2400N(240kgfj endemaximaleradialekracht40N(4kgfj. Hetmaximalettillingsniveaulagbeneden 2,8mm/s
RMS.VolgensISO2372classIIiseentrillingsniveau onder 2,8mm/s goed,terwijl een
rrillingsniveau rot7,1 mm/s alsacceptabel
wordtgekwalificeerd. Derandschoepbeluchtervoldoet hier ruimschoots aan.

Conclusie
Hetonderzoek heeft uitgewezen datde
positionering vandeschoepen langsde
buitenzijde vandebeluchter een wezenlijke
verbeteringvanhet zuursrofinbrengrendemenrgeefr. Rekeninghoudend merhet feir
dat de beluchting circa 80procent vande
totaleenergiebehoefte vaneen zuiveringsinstallatievormt, kanmet derandschoepbeluchter eenbesparingvan circa 15procent
opdetotaleenergiekosten worden bereikt in
vergelijking met deconusvormige beluchtets.Eentweedebelangrijk voordeel vormen
deuirerstgeringekrachten dieopdeze
beluchter werkzaamzijn, waardoorde tandwielkast veelminder wordt belast. •[
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Afvalwatermeting
en -bemonstering
ODS ontwikkelt in eigen beheer diverse meet- en
bemonsteringssystemen voor afvalwater.Van compacte
draagbare units tot volledig modulair opgebouwde
stationaire combi-koelunits en monsternamekasten.
Naast het leveren en fabriceren van de verschillende
meet- en bemonsteringssystemen kan onze servicewerkplaats de eventueel benodigde ondersteuning verzorgen.
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