Energiebesparingdoorkap-puntbeluchtercombinatie

1. Inleiding
Sindsde oliecrisisvan dejaren zeventigzijn er
in de afvalwaterwereld in toenemende mate
energiebesparende maatregelen getroffen.
In de loop der jaren heeft men onder meer
een gestage vermindering van het energieverbruik op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's) kunnen constateren.
Van alle biologische zuiveringssystemen
hebben zeker de in dejaren vijftig ontwikkelde oxydatiesloot en de daaruit
gemodificeerde systemen (zoalsde Carrousel)
met de behoefte aan energiebesparing te
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Ook wordt kort stilgestaan bijde toepassingsmogelijkheden en de voortzetting van het
kaponderzoek.

inbrengrendement van ca. 50% kan worden
bereikt.
Tijdens praktijkproeven indeCarrouselsvan
de rwzi Balk-Sloten (Provincie Friesland) en
de rwzi van de wasserij Nooitgedacht
(Koudekerk a/d Rijn) iseen rendementsverbetering van ca. 25% vastgesteld.
Aan de hand van deze resultaten isvoor de
kap-beluchtercombinatie (internationaal)
patent aangevraagd en verkregen.
Eind 1985 isin samenwerking met Interpolacel BV uit Heerenveen die de licentierechten inNederland heeft verworven, en het
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden het 'kaponderzoek' voortgezet op
de rwzi Goedereede. In tegenstelling echter
tot alle voorgaande proefnemingen vindt
ditmaal het onderzoek in afvalwater plaats.
In dit artikel wordt van de resultaten van dit
onderzoek verslag gedaan. Ingegaan zal
worden op de achtergronden en de in het
verleden uitgevoerde onderzoeken.

2. Modelonderzoek (schoon water)
In 1975 zijn ten behoeve van de rwzi
Beverwijk modelproeven uitgevoerd teneinde de invloed van kappen ophet zuurstofinbrengrendement van puntbeluchters te
onderzoeken. Werd daarbij oorspronkelijk
een negatieve invloed van deze overkapping
verwacht (belemmering van de zuurstoftoevoer), er ontstond juist een sterke verbetering van het zuurstofinbrengrendement!
Dit resultaat was voor DHV aanleiding tot
het instellen van een nader onderzoek.
Met behulp van een luchtdichte kapconstructie en puntbeluchters met een
diameter tussen 0,50 en 0,71 mzijn ruim
200 OC-metingen verricht.
In afb. 1isschematisch de kapconstructiepuntbeluchter combinatie weergegeven.

Afb. 1- Schematische weergave kapconsiructie-puntbeluchtercombinatie.
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Afb. 2 - Resultaten van demodelproeven uitgevoerd met eenSimcar beluchter 0 0,71m.

maken gehad. Dit heeft, naast de procesoptimalisatie van deze systemen geleid tot de
ontwikkeling van nieuwe varianten van het
zeer laagbelaste zuiveringssysteem. Genoemd
kunnen worden de tegenstroombeluchtingssystemen van onder meer Schreiber,
Roto-Flow en Landox diegebruikmaken van
bellenbeluchting en gescheiden voortstuwing.
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\Naast de genoemdeontwikkeling isook door
DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV
onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie
van puntbeluehterssystemen. Daarbij stond
niet alleen het energieverbruik in de belangstelling maar speelde ook de vermindering
van spatten (aerosolen) en van de geluidsemissie een grote rol.
Reeds in 1976zijn modelproeven uitgevoerd,
die ten doel hadden nategaan opwelke wijze
en in hoeverre het zuurstofinbrengrendement
van een puntbeluchter wordt beïnvloed door
de toepassing van een kapconstructie.
Gebleken isdat, indien de kapconstructie aan
bepaalde randvoorwaarden voldoet, in
schoon water een verhoging vanhetzuurstof-
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Tijdens het onderzoek isde invloed van
onder meer de volgende parameters
onderzocht:
—de luchttoevoeropening van de kapconstructie;
—de indompeldiepte van de kapconstructie;
—de hoek van de schuine zijde van de
kapconstructie;
—het toerental van de beluchter:
—de indompeldiepte van de beluchter.
In afb. 2 zijn enige resultaten van het
onderzoek met de 0,71 m (Simcar)beluchter
weergegeven.
Opvallend isde plotselinge toename van het
zuurstofinbrengrendement ten opzichte van
het referentierendement (zonder kap) bij
bepaalde toerentallen. Onder alle meetcondities iswaargenomen dat deze
rendementstoename vergezeld werd door de
vorming van een dikke schuimlaag onder de
kap.
Uit afb. 2kanworden afgelezen dat inschoon
water een zuurstofinbrengrendement tot
4 kg 0 2 / k W h (netto) kan worden bereikt.
Ten opzichte van het referentieniveau
(zonder kap) betekent dit een verbetering
van ca. 5 0 % . Soortgelijke resultaten werden
ook gevonden bij de toepassing van kleinere
puntbeluchters (diameter respectievelijk
0,50 en 0,58 m).

T A B E L I- Resultaten prototype-onderzoek.

type hellichter
diameter beluchter
zuurstofinbrengrendement
• zonder kap
• met kap

Dimensie

Balk-Sloten

Nooitgedacht

H

Spaans-B
2,85

Oxyrator
1.80

2,22
2,75

2,78
3,27

[m]
[kg0 2 /kWh n ]

3. Prototype-onderzoek (schoon water)
In 1976 en 1977 ishet kaponderzoek voortgezet indeCarrouselsvanderwziBalk-Sloten
en de rwzi van de wasserij Nooitgedacht.
Tijdens deOC-metingen opbeiderwzi'sbleek
dat een toename van het zuurstofinbrengrendement werd bereikt, eerst nadat het
toerental en de indompeldiepte van de
beluchter was gereduceerd. Schuimvorming
zoals hiervoor genoemd trad daarbij in
mindere mate op.
Toch werd bij beide rwzi'seen rendementsverbetering van ca. 25% vastgesteld (zie
tabel I).
4. 'Kaponderzoek'opde rwzi Goedereede
in afvalwater
4.1. Beschrijving vande rwzi
De rwzi Goedereede iseen Carrousel met
een ontwerpcapaciteit van 22.000 inwonerequivalenten (i.e.). Omdat de belasting in de
zomerperiode alsgevolg van recreatie belangrijk toeneemt, ishet beluchtingsgedeelte

uitgevoerd in twee identieke Carrouselcircuits
met ieder één in hoogte verstelbare puntbeluchter (diameter 2,75 m- SpaansB).
Gedurende de winterperiode wordt één
circuit buiten werkinggesteld.De sturingvan
het afvalwaterzuiveringsproces vindt inbeide
circuitsgescheiden plaatsmet behulpvaneen
tijd- en zuurstofregeling.
De rwzi isontworpen met één nabezinktank
die gedimensioneerd isop een oppervlaktebelasting van 1m 3 /(m 2 • h) bij RWA.
Het retourslibwordt tezamen met het influent
gelijk over de beide Carrouselcircuits
verdeeld.
In afb. 3 isde plattegrond van de rwzi
Goedereede weergegeven.
4.2. Opzei van het'kaponderzoek'
Bij de opzet van het kaponderzoek is
dankbaar gebruikgemaakt van het feit dat op
de rwzi Goedereede twee identieke circuits
aanwezig zijn. Dit biedt namelijk de

Aß. 3 - Plattegrond van de rwzi Goedereede.
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In tabel III zijn de tot en met mei 1986
bereikte resultaten samengevat.
Uit tabel III blijkt dat globaal een gemiddelde
energiewinst isbehaald van 10-20%.
Het verschil in energieverbruik per dag
varieert globaal van 5 tot 25%.
Gedurende deintabel IIIgenoemde perioden
is de effluentkwaliteit van beide circuits
intensief gecontroleerd. Gesteld kan worden
dat de effluentkwaliteit van beide circuits
gelijkwaardig is.
Opvallend tijdens het onderzoek ishet feit
dat het maximaal opgenomen vermogen van
de puntbeluchter met de kapconstructie is
gereduceerd. Afhankelijk van onder meer de
ingestelde luchttoevoeropening en de
influentaanvoer bedraagt het maximaal
opgenomen vermogen ca. 28 tot 33 kW.
De puntbeluchter zonder kapconstructie
vraagt een maximaal vermogen van
ca. 34 tot 36 kW.
Andere op de rwziGoedereede gesignaleerde
voordelen van de installatie van de kapconstructie zijn:
- een aanzienlijke reductie van de geluidsemissie;
- een minder turbulent wateroppervlak
(zie afb. 5);
- een aanzienlijke reductie van de uitworp
en verspreiding van aerosolen;
- een afscherming van de puntbeluchter
(veiligheidsdaspect);
- minder onderhoudswerkzaamheden.
Er kan reedsnuworden gesteld datdemet de
kapconstructie te bereiken reductie van de
geluid- en kiememissie met zekerheid leidt
tot een kostenbesparing, vergeleken met de
thans gebruikelijke zware en kostbare
betonnen afdekconstructies.
Wel dient nog enige aandacht aan het
volgende verschijnsel te worden besteed.
Tijdens het onderzoek isgebleken dat de
afbraak van een (tijdelijke) drijflaag door de
puntbeluchter, alsgevolg van het installeren
van de kapconstructie enigszins wordt
belemmerd.

Kap in beluchtingszone.

mogelijkheid één van beide circuits als
referentie te hanteren.
Voordat het kaponderzoek isgestart is
gedurende 2 à 3 maanden een onderzoek
ingesteld, waaruit kon worden vastgesteld in
hoeverre beide circuits qua werking overeenstemden.
Op 19december isin één van beide
Carrouselcircuits een kapconstructie aangebracht (afb. 3).De kapconstructie is
ontworpen met een onderdiameter van
7,20 m en een instelbare luchttoevoeropening (instelbaar qua grootte van 0,0050,05 m 2 ). Verder isde constructie luchtdicht
uitgevoerd en zodanig geplaatst dat de
onderzijde zich 0,60 monder het circuitoppervlak bevindt (zie afb. 4).
Het kaponderzoek spitst zich toe op:
1. de vergelijking van de stroomsnelheid in
het circuit bijdiverse indompeldiepten vande
beluchter, en
2. de vergelijking van het energieverbruik
tussen beidecircuitsonder de randvoorwaarde van een vergelijkbare effluentkwaliteit.
Daarbij wordt de grootte van de luchttoevoeropening gevarieerd. Van belang iste
vermelden dat tijdens het onderzoek de
zuurstofconcentratie in het circuit werd
geregeld door middel van de dompeldicpte
van de beluchters, met dien verstande dat
gedurende de winter 1985-1986 beide
circuits in werking bleven.

onderzoek op de rwzi Goedereede kon
starten.
Stroomsnelheid
In tabel II zijn de vergelijkende resultaten
van de stroomsnelheidsmetingen weergegeven na de installatie van de kapconstructie. Ter vergelijking zijn tussen
haakjes de stroomsnelheden vermeld, welke
tijdens het voorafgaand vergelijkend
onderzoek waren verkregen.
TABEL. II — Vergelijking stroomsnelheid circuits
rwzi Goedereede.
Indompeldiepte
[cm]
31,5 (max)
15,5 (gem)
- 1,5 (min)

Gemiddelde stroomsnelheid (cm/s)
circuit I (kap)

circuit II

31,4 (28,4)
2.3,3 (23,6)
13,0 (27,2)

33,2 (28,9)
26,4 (22.9)
27,2 (26.1)

Als gevolg van de installatie van de kapconstructie isde stroomsnelheid alleen bij
minimale indompeldiepte sterk gereduceerd.
Deze snelheid iste laagom het actief slibin
suspensie te houden. Om deze reden zijn in
de winterperiode de schakelniveaus van de
zuurstofregeling aangepast en is overgeschakeld op intermitterende beluchting.

5. Toepassingsmogelijkheden
Ofschoon de kapconstructie op praktijkschaal
isonderzocht in Carrousels isde toepassing
ervan niet alleen beperkt tot dit zuiveringssysteem.
Vermeldenswaard isde zeer eenvoudig uit te
voeren plaatsing van de kap. Op de rwzi
Goedereede werd de relatief ingewikkelde
kapconstructie (in verband met de midden-

Bij een gemiddelde tot maximale indompeldiepte ishet effect op de stroomsnelheid
gering (5-10%).
TABEL III — Samenvatting resultaten onderzoek Goedereede.

4.3. Resultaten
Op basis van het voorbereidend vergelijkend
onderzoek isvastgesteld dat beide circuits
identiek functioneerden. De verschillen in
stroomsnelheid, effluentkwaliteit en
energieverbruik waren zodanig klein, dat het

Energieverbruik [kWh)
Periode

Belasting
[i.e.]

circuit
I

circuit
II

winst
[%]

Luchttoevoeropening [m2]

16/01-03/02-1986
17/03-24/04-1986
25/04-21/05-1986

~ 7.000
~ 12.000
~ 14.000

401
508
566

447
614
659

10,2
17,4
14,1

0,02
0,02
0,03
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Overzicht beluchtïngscircuits rwzi Goedereede; links 'kap'circuit, rechtsreferentiecircuit(zonder kap)

wand en de kolom in de beluchtingskop ter
ondersteuning van het bordes) in een dag
geplaatst. Aan de onderzijde van deze
kapconstructie iseen luchtdichte rand
geconstrueerd met een opdrijvend vermogen.
In twee helften werd de kapconstructie al
drijvend om depuntbeluchterheen geschoven
en vastgemaakt.
In principe worden de beluchterkappen van
plaatstaal vervaardigd, dat na staalstralen
wordt behandeld met een epoxy-teersysteem.
Uitvoering in roestvrij staal en in kunststof is
ook mogelijk.
Op basis van de op de rwzi Goedereede
gemeten gemiddelde energiewinst van
gemiddeld ca. 15% kan voor de relatief
kleine kapconstructie een terugverdientijd
van enkele jaren worden berekend.
6. Samenvatting
Eind 1985 isop de rwzi Goedereede het
praktijkonderzoek voortgezet naar de
rendementsverbetering van puntbeluchters.
In het verleden isaangetoond dat met behulp
van een kapconstructie om puntbeluchters
afhankelijk van indompeldiepte, luchttoevoeropening, diameter etc.een forse
rendementsverbetering kan worden bereikt.
Op basis van het onderzoek op de rwzi
Goedereede tot mei 1986 kunnen de
volgende conclusies worden getrokken:
—energiewinst door de installatie van de
kapconstructie bedraagt 10-20% bij een
gelijkblijvende effluentkwaliteit;
—ten gevolge van de installatie van de
kapconstructie zijn naast deze energiewinst
positieve neveneffecten waargenomen.
Deze hebben betrekking op milieu- en
veiligheidsaspecten en op het onderhoud.
De positieve milieu-effecten leiden bij
gelijkblijvende immissie-eisen tot minder
kostbare milieumaatregelen;
—bij de minimale dompeldiepte van de

beluchter heeft de kapconstructie een grote
invloed op de stroomsnelheid. Deze invloed
wordt sterk gereduceerd bij een gemiddelde
tot maximale indompeldiepte;
—afhankelijk van onder meer de energiewinst en de specifieke situatie mag bij
toepassing van de kapconstructie een
terugverdientijd van enkele jaren worden
verwacht.
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Raad van Commissarissen LDM
neemt maatregelen voor
bedrijfsvoering endirectie
Naar aanleiding van recente gebeurtenissen
heeft de Raad van Commissarissen van de
NV Leidsche Duinwater Maatschappij op
20 augustus het volgende bericht gezonden
aan de gemeenteraad van Leiden en andere
aangesloten gemeenten:
'In zijn vergadering van 18augustusjl. heeft
de Raad van Commissarissen van de NV
Leidsche Duinwater Maatschappij besluiten
genomen met betrekking tot de leidingvan
het bedrijf. Afgesproken isdat de huidige
directeur, ir. C.de Jong, tot aan zijn vertrek
wegens vervroegd uittreden per 1januari
1987, ontheven wordt van de dagelijkse
leiding van het bedrijf.
De dagelijkse leiding van het bedrijf zal op
korte termijn in handen worden gelegd van
een aan tetrekken interim-manager. Over de
persoon van deze interim-manager vindt
thans overleg plaats met de Directie Drinken Industriewatervoorziening van het
ministerie van VROM en de VEWIN.
Achtergrond hiervan ishet volgende.
Onder meer door langdurige vergunningprocedures isde LDM in de afgelopen jaren
langzamerhand aan het maximum van zijn

winningscapaciteit geraakt. Dit heeft ertoe
geleid dat, om te voldoen aan de leveringsverplichtingen vande LDM,dedirectie heeft
gemeend over te moeten gaan tot maatregelen, waarbij voor een gedeelte van het
water de eerste zuiveringsstap, teweten de
duinpassage, werd overgeslagen.
Zodra de Raad van Commissarissen in zijn
vergadering van 25 juni jl.hiervan op de
hoogte raakte isonmiddellijk de Inspectie op
de hoogte gesteld. De Inspectie van de
Volksgezondheid belast met het toezicht op
de Hygiëne van het Milieu heeft geen
aanwijzingen dat alsgevolg van deze situatie
schadelijke effecten voor de gezondheid zijn
opgetreden. Wel ismen van mening dat er
vermijdbare en onnodige risico's gelopen zijn.
Zowel de Raad van Commissarissen alsde
Inspectie achtten de ontstane situatie niet
aanvaardbaar. Besloten isde inname van dit
water met onmiddellijke ingang te staken.
Door de maatregel isde eigen produktie van
drinkwater enigszinsbeperkt. Om voldoende
leveringscapaciteit te kunnen garanderen
wordt nu tijdelijk drinkwater van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage betrokken.
Voor wat betreft de toekomstige bedrijfsvoering van de LDM merken wijop dat er
een onderzoek heeft plaatsgevonden door
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne. De LDM ishet eerste
drinkwaterbedrijf waarzo'n onderzoek heeft
plaatsgevonden. Dit onderzoek bevestigt dat
er in de komende jaren investeringen nodig
zijn in de orde van grootte van enkele tientallen miljoenen guldens.Zoals bijvoorbeeld
de bouw van een voorzuiveringsinstallatie.
Met deze investeringen isin het meerjarenbeleid van de LDM rekening gehouden en
deze werken zijn deels alin gang gezet.
Op grond van het onderzoek heeft de
Inspectie de LDM verzocht maatregelen te
treffen om het zogenaamde organischestoffengehalte van het intenemen ruw-water
aanzienlijk te verlagen. De LDM heeft
daarom besloten de voorzuivering daartoe in
te richten. Hierdoor zal de chloordosering
naar verwachting in de toekomst kunnen
verminderen.
Over deze maatregelen heeft de afgelopen
zes weken voortdurend overleg plaatsgevonden met de Inspectie.
Thans wordt gewerkt aan het zo spoedig
mogelijk op peil brengen van de produktiemiddelen van de LDM, enerzijds de
optimalisering van het drainage-systeem,
anderzijds door het snel realiseren van de te
bouwen voorzuiveringsinstallatie. Met de
thans genomen maatregelen hoopt de Raad
van Commissarissen zowel de voortgang van
deze werkzaamheden te waarborgen alsin
een adequate leiding van het bedrijf te
voorzien.'
Aldus de Raad van Commissarissen van de
NV LDM.

