TCA-workshop:De anaërobe behandeling bijhuishoudelijk afvalwater

Inleiding - Systeenitypen
Door Lettinga (LUW) werden de ontwikkelingen geschetst, die geleid hebben tot
het UASB-systeem, dat zich voor industrieel
afvalwater al op vele locaties bewezen heeft.
Reeds voor I960 werd in Zuid-Afrika de
toepassing van een zogenaamde 'reversed
flow clarigester' vermeld, waarbij zelfs
korrelslib ontstond. Door technologische
problemen zijn echter nooit hoge belastingen
bereikt. Vervolgens isvooral de inde jaren
zeventig ontwikkelde toepassing voorde
suikerindustrie belangrijk geweest.
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Voor rioolwater gaat de toepassing van
anaërobe technieken terugtot voor 1900met
de septic-tank. Daarna zijn diverse
constructies beschreven, zoals anaërobe
actief-slibinstallaties, de Imhofftank en een
combinatie van een soort upflow-reactor met
een anaëroob filter ([Pretorius, 1971];bij
20 °C en een verblijftijd van 1 dag in beide
reactoren werd een CZV-verwijdering van
85% gevonden). Ook onderzoek met een
AAFEB (anaerobic attached film expandedbedreactor. Jewell) bleek op lab-schaal
veelbelovend. Bij opschaling deden zich nog
problemen voor. In Brazilië zijn de ontwikkelingen geheel gericht op toepassing van
UASB-reactoren (onder andere Curitiba).
UASB-reaetoren in Nederland
Sinds 1976wordt bijde LUW de toepasbaarheid van anaërobe zuivering van ruw rioolwater met het UASB-proces onderzocht.
De Man gaf een overzicht. Bij een 1.2 m3
reactor, aangesloten op 5 huishoudens in
Noordwijk werd vooral boven de 15°Ceen
sterke verhoging in de gasproduktie waargenomen (samenwerking LUW-R1VM).
Met een 6 m 3 vlokkig-slibreactor werd
vooral rond de 10°C overbelasting
geconstateerd met vertraagde slibstabilisatie.
Bij T > 12°C zullen de COD-rendementen
tussen de 30-60% liggen bij8 uur verblijftijd.
Experimenten met een 120 1 korrelslibreactor
geven aan dat bijT > 12°Ceneen verblijftijd
van 6 h 50-70% COD-reductie plaatsvindt,
bij 7-10°C en een verblijftijd van 9-14 his
nog 5 0 % COD-reductie mogelijk.
Toepassing van een geëxpandeerd korrelbed
levert een snellere verwijdering van opgelost
materiaal op. maar het gesuspendeerd
materiaal wordt niet afgevangen. Opschaling
naar 6 m 3 en 20 m3 geeft in vergelijking met
de 1201 reactor lagere rendementen. (Bij T=
10h en T = 15-16°Cca. 49% COD-reductie

Samenvatting
Door de Technische Commissie Anaerobic (TCA) van de NVA werd op 23en
24 november 1987 te Veldhoven een workshop georganiseerd over de mogelijkheden
van anaërobe behandeling bij huishoudelijk afvalwater.
Een accent lag hierbij op toepassing van het UASB-concept inNederland en inde
tropen. Daarnaast waser een bijdrage over een parallel-plaatseparator met
polyurethaan alsdragermateriaal en werd de stand van zaken weergegeven met
betrekking tot slibgisting en septic-tankonderzoek.
Meting, karakterisering en opheffing van stank kwamen aan de orde ineen tweetal
bijdragen. De A-trap van het AB-proces werd besproken alseen (nieuw) aëroob
alternatief voor de (voor)zuiveringvan huishoudelijk en industrieel afvalwater.

in de 20 m 3 reactor). Oorzaken zijn het
slechtere slib/water-contact en de hogere
opwaartse vloeistofsnelheid. De 20 m3
reactor moet wellicht meer dan 1invoerpunt/2,5 m 2 hebben en er moet menging
plaatsvinden (door een roterend invoersysteem, 0,25 rpm). Onderzoek met deze
20 m 3 reactor op de locatie Bergambacht
(gecombineerd rioolstelsel) liet zien, dat
vooral de verwijdering van opgeloste COD
slecht was. Een te grote verdunning van het
afvalwater kan de oorzaak zijn. Veelal was
ook de COD t -verwijderingslechterdan inde
proefhal te Bennekom.
In een gescheiden rioolstelsel zal een
constanter en geconcentreerder aanbod van
rioolwater mogelijk zijn. Vandaar, dat de
20 m 3 installatie werd overgebracht naar
Lelystad.
Rijs (DBW/RIZA) signaleerde hierbij een
achteruitgang van COD t -reductie van 40%
naar 2 0 %;de reactor gingsteeds meer als
voorbezinker en verzuringsinstallatie werken.
De methanogene activiteit van het korrelslib
liep terug van 0.33 tot 0.008 kgCOD/kg
V S S d . Een nageschakelde 55 1 reactor
functioneerde wel goed waardoor het overall
COD,-rendement kon worden verhoogd tot
45%. Het vermoeden bestaat dat colloïdaal
materiaal zich inde20 m3 reactoraan hetslib
gaat hechten. Effecten van colloïdaal
materiaal werden ook waargenomen door
Saved (DHV) met slachthuisafvalwater.
De hydrolyse van aan het slib geadsorbeerd
colloïdaal materiaal ishier de snelheidsbepalende factor. Bijlangdurige overbelasting
vindt steeds meer adsorptie plaats met als
resultaat het uiteindelijk totaal verdwijnen
van de methanogene activiteit.
UASB-reactoren inhet buitenland
Toepassing van de UASB-technologie op
rioolwater blijkt in de tropen goed mogelijk
te zijn. Van Velsen (Haskoning) rapporteerde
over een 64 m 3 proefinstallatie inCaliColombia. Bij de opstart wasin eerste
instantie sprake van een bezinker-werking,
later volgde een steeds betere verwijdering
van opgeloste COD. Door het lange gemengde rioolsysteem wordt met het reeds
aangerotte substraat tevens methanogene

activiteit ingebracht. Bij 25°C,een verblijftijd van 8-4 h en een gemiddelde invoer
COD t van 270 mg0 2 /l bedraagt de reductie
ca. 7 7 % (ruw influent-gefiltreerd effluent).
Het afvalwateraanbod is'snachts kleineren
meer verdund; hierbij loopt het rendement
terug. Kennelijk moet een bepaalde
minimumconcentratie aan verontreiniging
aanwezig zijn. Voor een goede werking is
1 invoerpunt per 2-4 m2 nodig. Bij verstopping van de invoer bleek de hoogte van de
invoer-verdeelbakken de oorzaak. Door de
corrosieve omgeving isde materiaalkeuze
belangrijk inverband met betonaantastingen
lekkage van gasvangkappen.
Binnenkort zal in Calieen full-scale installatie
operationeel zijn, terwijl ook in Kanpur
(India) met financiering van de Nederlandse
overheid een UASB-installatie zal worden
gebouwd. Nederland kan in de toekomst een
belangrijke functie bij de ontwikkeling van
afvalwatertechnologieën blijven vervullen.
Te denken valt aan opleiding, training en
correctie van ontwerp-fouten.
Schellinkhout (DHV) vermeldde vervolgens
de resultaten behaald in BucaramangaColombia. Hier waseerst sprake van een
anaërobe lagune, geschakeld voor een
facultatieve lagune.Vervangingvande eerste
door een 35 m 3 UASB reaetor leidde tot
aanzienlijk betere rendementen bij veel
kortere verblijftijden. Vooral de verwijdering
van gesuspendeerd materiaal verliep veel
effectiever. De combinatie UASBfacultatieve lagune levert bijx = 5,2 hen
T = 1,0 d (UASB resp. fac. lagune) 89%
BOD-verwijdering op. Opmerkelijk wasde
gehanteerde hoge belasting van
570 kg B O D / h a d bij de facultatieve lagune.
Ook in Bucaramanga zalbinnenkort een fullscale installatie opgestart worden. De spreker
wees er tenslotte nog op, dat succes niet
zonder meer gegarandeerd is. In Colombia
leveren zeker acht andere UASB-installaties
problemen op, veelal dooreen te geringe
basiskennis van de betrokkenen van ontwerp
en bedrijfsvoering (hoogte-reactor, bezinkruimte, verstoppingen, opstart).
Dragermateriaal
Ervaringen met het gebruik van drager-

427

H 2 0(21) 1988.nr. 15

materiaal werden vermeld door Van Rompu
(Universiteit van Gent). Een parallelleplaatseparator, gevuld met polyurethaanlamellen ishierbij de reactor. Aan de bovenzijde van een lamel, gecoat met een gladde
folie zet zich het gesuspendeerde materiaalaf
waarbij door opstelling onder een hoek van
45°C afvoer plaatsvindt naar een trechter
onderaan de reactor. De andere zijde van de
lamellen wordt gekoloniseerd door
methaanbacterien. Bij 20°Cen een verblijftijd van 1,2 h kan bij wat hogere invoer
COD-waarden (meer dan 1g 0 2 / l ) e e n
reductie van 6 7 % gehaald worden.
Slibgisting- en SepticTank onderzoek
De Jong (Witteveen + Bos) schetste de stand
van zaken van de slibgisting in Nederland.
Er zijn ca. 100 installaties met verwarmde
gisting, meestal werken ze onderbelast
(T = 39d) en in67% vandeinstallatiesvindt
menging plaats door gasinblazing.
Een nieuwe ontwikkeling istoepassing van
voorindikking van het verse slib (zeefindikkers, centrifuges; 4-7% d.s), waarbij
gelet moet worden op eventuele NH 3 toxiciteit. Technische en economische
consequenties moeten per situatie worden
nagegaan. Gasinblazing iseen betrouwbare
mengmethode, doch duur qua investering en
exploitatie. Het Bima-systeem, waar door
biogasproduktie een hoeveelheid vloeistof
verdrongen wordt naar een hoger
compartiment, vanwaar het vervolgens
terugstort en voor opmenging zorgt, zal
onder stabiele omstandigheden voldoen.
Wanneer degistingechter verstoord is,zalde
nodige menging juist verminderen. In het
buitenland zijn de ontwikkelingen gericht op
desinfectie. Een thermofiele aërobe voorbehandeling kan een kortere verblijftijd
betekenen bij de gisting en kan overbelaste
installaties ontlasten; de hogere prijs blijft
een nadeel. Thermofiele anaerobe voorbehandeling wordt bij DBW/RIZA onderzocht. Rendabele toepassing blijft voorlopig
twijfelachtig.
'De plaats van de septic-tank bij de zuivering
van huishoudelijk afvalwater' werd geëvalueerd door Fastenau (Witteveen -I-Bos).
De belangrijkste functies zijn de opslag van
slib en drijvend afval, een hydrolyse en
vergisting van macromoleculen en eventueel
een geringe methanogenese met aldus een
afvlakking van piekbelastingen en een
bescherming van een 2e zuiveringstrap.
Dat de methanogene verwijdering van
vluchtige vetzuren een rol speelt bij het
rendement van de septic-tank (of beter:
voorbehandelingstank) wordt duidelijk bij
aanwezigheid van toxische stoffen in de
invoer. Normaal zal het COD-rendement
ca. 2 5 % zijn bij T = 3-5 d en een specifiek
tankvolume van 0.4-0,6 m 3 /i,e.

Als nieuwe ontwikkeling valt nog te noemen
het gebruik van dragermateriaal in één van
de tank-compartimenten, met als resultaat
een beter contact tussen biomassa en water.
Concluderend zijn de voorbehandelingstanks
zeer geschikt bij kleinschalige afvalwaterbehandeling met een bedrijfszekere werking.
Stank
Stankvorming bij anaërobe zuivering werd
nader toegelicht door Geurts. Bij stankemissie uit waterige oplossingen isde water-/
luchtverdeling van belang (afhankelijk van
pH. polariteit, temperatuur enkookpunt), de
(kwalijke) geur die uiteindelijk verspreid
wordt en de (lage) geurdrempel van de
stankstoffen. Chemische analyse maakt
gebruik van gaschromatografie eventueel
gekoppeld aan MS. Een goede voorconcentrering isvaak het probleem. Voor een
normaal werkende anaërobe zuivering kan
worden geconcludeerd, dat stank voornamelijk het gevolg van zwavelverbindingen
zal zijn. H2S-emissie isdan vrij gemakkelijk
te beheersen; met organische sulfides, waar
oxydatie langzamer plaatsvindt enwaarbijde
emissie nietzozeerpH-afhankelijk behoeft te
zijn, ligt dit moeilijker. Andere stankstoffen
die nog van belang kunnen zijn, betreffen
fenylazijnzuur, p-cresol en ammoniak.
De Zeeuw (AVEBE) besprak de resultaten
van het geuronderzoek bij de anaërobe
zuivering van aardappelzetmeel-afvalwater.
Het geurverdunningsgetal in effluent van de
5.000 m 3anaërobe reactortoont een redelijk
lineair verband met de concentratie aan
vluchtige vetzuren (en daarmee ook met
stoffen als cresol, dimethylsulfide, methylmercaptaan, e t c , waarvan de concentratie
eveneens afhankelijk isvan het rendement
van de reactor). Op de vloeivelden,waar het
effluent van de methaanreactor wordt
opgeslagen voor aërobe nabehandeling isde
geur-emissie voornamelijk afkomstig van
ammoniak. Bij AVEBE wordt voldaan aan
de emissienormen die gesteld zijn. Hierbij
kan de geurmeting het beste direct gebeuren
aan de bovenstaande lucht met behulp van
een Lindvall-doos en een olfactometer.
Bij bepaling van het geurverdunningsgetal
in water kunnen te hoge waarden worden
gevonden door desorptie van stankcomponenten, pH-verandering en
T-verandering.
Aanvullende maatregelen ter bestrijding van
stank behelzen het overdekken van de
bovenkantvan demethaanreactor evenalsde
effluent-sloot, waarbij het bovenstaande gas
wordt afgezogen viaeen compostfilter.
Het AB-proces
De Bekker (Grontmij) ging in deze lezing
vooral in op de werking van de A-trap, waar
snel groeiende prokaryoten bij korte slib-en

vloeistofverblijftijd en hoge slib-en volumebelasting, deels door fysische adsorptie en
deels door biologische processen onder
aërobe of facultatieve omstandigheden,
zorgen voor een aanzienlijke COD-verwijdering. Er issprake van een grote
flexibiliteit ten aanzien van pH-schokken en
toxische stoffen.
Een en ander heeft gunstige consequenties
voor de B-trap, veelaleen laagbelaste actiefslibinstallatie waar dan, door een betere
CZV/N-verhouding een groter aantal
nitrificeerders aanwezig ismet aldus een
betere N-eliminatie. Het surplusslib van de
A-trap heeft een hoog organisch stofgehalte
en levert dus bij de toegepaste anaërobe
slibgisting meer biogas op. In Nederland
wordt het proces toegepast bijrwzi Veendam
en Rotterdam-Dokhaven. terwijl bij
DOMO-Bedum ook voor industrieel afvalwater goede resultaten worden bereikt.
Enige gegevens van rwzi Veendam:
V b > 10 kg BOD/m 3 d; S b > 5 kg
BOD/kg • d; vloeistofverblijftijd 15-30 min.;
slibleeftïjd 5-8 h;riBOD 40-60%;
riKjN 25-40%.
De microbiële fysiologie en ecologie van de
A-trap isoverigens vooralsnog onduidelijk.
Evaluatie
Een slotbeschouwing werd gegeven door
Visscher (RIVM) waarbij de volgende
conclusies werden aangedragen.
—De gepresenteerde ervaringen met
UASB reactoren in de tropen bieden
gunstige perspectieven, mits de vereiste
deskundigheid aanwezig is.
—Voor de Nederlandse situaties isverder
onderzoek nodig. De vrij gunstige resultaten
in Bennekom konden nog niet worden
gerealiseerd op de locaties Bergambacht en
Lelystad.
Nagegaan dient te worden of de nu eenmaal
lagere temperatuur vanoverwegend belangis
of de samenstelling (verdunning, gemengd/
gescheiden rioolstelsel, verhouding opgelost/
vast materiaal, mate van aanrotting in het
riool) van het rioolwater. Met name de
invloed van colloïdaal materiaal kan van
belang zijn. Wellicht kan ook, bijgebruik van
voorbezonken afvalwater, gebruik worden
gemaakt van geëxpandeerde korrelslib- of
fluidized-bedreactoren. Kenmerkend voor
het onderzoek tot nu toe is,dat er werd
gewerkt met een voor industrieel afvalwater
geschikt (UASB) systeem vanuit een
technologische invalshoek. Accenten zouden
verlegd kunnen worden naar reeds genoemde
invloed van chemische samenstelling van het
afvalwater en de microbiologie.
— Het AB-proces iseen veelbelovend
systeem. Ook hier ontbreekt nog veel kennis
op (bio)chemisch en microbiologisch gebied.
—De polyurethaan lamellen-reactor kaneen
originele oplossing bieden bij de zuivering
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van huishoudelijk afvalwater. Verdere ontwikkelingen moeten worden afgewacht.
—Met betrekking tot de slibgisting is
veel praktijkervaring aanwezig. Nieuwe
ontwikkelingen in Nederland zijn vooral
gericht op goede en goedkope menging.
In het buitenland ligt meer de nadruk op de
hygiënische aspecten.
—Onderzoek naar de werking van septictanks heeft mogelijkheden vooreen betere
toepassing doen ontstaan, wellicht met
aangepaste ontwerpen.
— Bij een goede dimensionering en bedrijfsvoering behoeft stank geen probleem te zijn
bij anaërobe zuivering.
— In meer algemene zin zou mogelijk een
trend-verschuiving naar meer signalerend en
fundamenteel onderzoek zinvol zijn.
—De haalbaarheid vande UASB-tcchnologie
in Nederland voor huishoudelijk afvalwater
moet, wanneer voldoende kennis aanwezig
is, worden vergeleken met die van de
alternatieven (AB-proces, polyurethaanlamellen, aangepaste septic-tank).
— De workshop heeft, mededoor haar brede
samenstelling vanuit onder meer onderzoek,
industrie, adviesbureaus, zuiveringsschappen
en overheid, een goed beeld opgeleverd over
de stand van zaken van toepassing van
anaërobe zuivering bij huishoudelijk
afvalwater.
—De organisatie (ir. W.van Starkenburg)
was, ook inmeer materiële zin. voortreffelijk.
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TOW-IW WABASIM
presentatiedag

Grondmechanica Delft organiseert
seminar over bodemkwaliteitszorg

Rijkswaterstaat! Waterloopkundig
Laboratorium
Tweede colloquium inhetkader vanTOW-IW:
Toegepast Onderzoek Waterstaat- Integraal
Waterbeheer getiteld:

Grondmechanica Delft organiseert een
seminar over de bodemkwaliteitszorg te
houden op 20 oktober 1988.
In het Kriterion Theater te Rotterdam zal
worden gesproken over het verzamelen van
(geochemische) veldgegevens, laboratoriumonderzoek, een geïntegreerde strategie voor
de aanpak van bodemverontreiniging op
bedrijfsterreinen, beheersings- en beschermingstechnieken en saneringstechnieken.
Het seminar ismet name bedoeld voor
managers die binnen bedrijven belast zijn
met de zorg voor de kwaliteit van de bodem.
Het definitieve programma en inschrijfformulieren zijn vanaf medio augustus 1988
verkrijgbaar bij Grondmechanica Delft
( 0 1 5 - 6 9 37 0 0 / 6 9 35 69).

'Ecologische en eutrofiëringsmodellen inhet
waterbeheer: 10jaarWABASIM'
TOW-IW staat voor een meerjarig
R&D-programma van Rijkswaterstaat en
het Waterloopkundig Laboratorium (WL)
op het gebied van Integraal Waterbeheer.
WABASIM (Water Simulation Model) iseen
samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat
en WL, waarin mathematische modellen zijn
ontwikkeld voor het beheervanzoete, eutrofe
wateren en voor een beschrijving en het
beheer van zoute wateren, het Grevelingenmeer in het bijzonder. Het project isin 1977
gestart en zal in de loop van 1988 worden
afgerond.
Op het colloquium zullen lezingen worden
gehouden over de volgende modellen:
1. Het model BLOOM II (fytoplankton),
door drs. F.J. Los.
2. Het model CHARON (chemie: nutriënten, maar ook bijvoorbeeld zware metalen),
door drs. N. M. de Rooij.
3. Het sediment model SEDMOD, door
drs. J. Bril.
4. Het Grevelingen ecosysteem model
G R E W A Q . door drs. I. de Vries.
De nadruk zal hierbij liggen op de principes
van de modellen.
In de middag zullen in aanvulling op de
lezingen video-presentaties worden getoond
van een aantal concrete modeltoepassingen
ten behoeve van het waterbeheer en het
beleid. Hierbij komen aan de orde:
1. De toepassing van BLOOM II. CHARON
en SEDMOD op het Veiuwemeer.
2. De toepassing van GREWAQ.
3. De toepassing van BLOOM II. CHARON
en een waterbewegingsmodel op het
watersysteem van de provincie Drenthe.
4. De toepassing van CHARON op de
Westerschelde.
Tenslotte zal een aantal demonstaties
worden gegeven van verschillende wiskundige modellen die individueel of
geïntegreerd kunnen worden toegepast ten
behoeve van integraal waterbeheer.
Doelgroep: Beleidsmedewerkers, waterbeheerders en onderzoekers op het gebied
van (integraal) waterbeheer.
Plaats: Waterloopkundig Laboratorium.
Delft.
Datum: 30 september 1988.
Informatie: 015 - 56 93 53 - ir. R. Klomp;
03200 - 7 04 33 - ir. E. J. B. Uunk;
0 1 1 8 0 - 1 185 1 - i r . J. P. G. v.d. Kamer.

Symposium 'Expertsystemen
voor milieubeheer'
De afdeling Milieukunde van het
Prof. H. C. van Hall-instituut te Groningen
organiseert een symposium over expertsystemen voor milieubeheer, te houden in
Groningen op 13oktober 1988.
Het symposium isbedoeld voor medewerkers
van onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, overheid, adviesbureaus en
bedrijven met actieve belangstelling voor
kennissystemen en andere toepassingen van
kunstmatige intelligentie op het gebied van
het milieubeheer.
Nadere informatie isverkrijgbaar bij het
Prof. H. C. van Hall-instituut.
tel. 050 - 25 58 90.

Symposium
'Verdroging in Nederland'
De Stichting Natuur en Milieu organiseert in
samenwerking met het Landelijk Steunpunt
Natuur en Milieu een symposium over
Verdroging in Nederland, oorzaken, omvang
en oplossingen. Het wordt gehouden op
9 september 1988 in het Jaarbeursgebouw
te Utrecht.
De knelpunten binnen het huidige grondwaterbeleid en de oplossingen voor de
verdrogingsproblematiek staan centraal,
terwijl ook de milieu-effecten van
compenserende maatregelen aan de orde
zullen komen.
De kosten voor deelname bedragen f 75,-.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar
bij de Stichting Natuur en Milieu,
Donkerstraat 17, 3511KB Utrecht,
tel. 030 - 33 1328.

