CZV-eliminatie ennitrificatie vananaëroobvoorgezuiverd huishoudelijk
afvalwater met biorotoren

1. Inleiding
De snelle stijging vanenergie-en personeelskosten heeft ertoe bijgedragen dat nieuwe,
minder energieverbruikende en minder
arbeidsintensieve afvalwaterzuiveringstechnieken worden ontwikkeld.
Vooral de interesse in de toepassing van
anaërobe behandeling van afvalwater isde
afgelopen jaren sterk gestegen. Anaërobe
zuivering isechter per definitie een voorbehandeling; een adequate nabehandeling
blijft noodzakelijk voordat het effluent
geloosd kan worden [Lettinga et al.. 1980].
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Bij de vakgroep Waterzuivering van de
Landbouwhogeschool te Wageningen zijn
verschillende nazuiveringsmethoden
onderwerp van onderzoek. De biorotor staat
er om bekend dat hij lage energie- en
personeelskosten met zich meebrengt en
bovendien een hoogwaardig effluent kan
afleveren [Wouda. 1982], Daarom is
onderzoek gedaan naar de geschiktheid van
de biorotor als nazuiveringsmethode.
2. Beschrijving vaneen biorotor
Een biorotor bestaat uit een horizontale
centrale aswaarop schijven pakkingsmateriaal (dragermateriaal) bevestigd zitten.
Het geheel wordt dusdanig in een bassin
(trog) gemonteerd dat ongeveer de helft van
het pakkingsmateriaal ondergedompeld isin
het afvalwater. Het pakkingsmateriaal met
een groot specifiek oppervlak wordt continu
om de horizontale asdoor het afvalwater in
het bassin gewenteld. De roterende beweging
zorgt zowel voor de beluchting als voor
turbulentie van het afvalwater.
Op het pakkingsmateriaal ontwikkelt zich
een biologische massa (biofilm) die
beurtelings aan de lucht wordt blootgesteld
en ondergedompeld in het afvalwater.
De dikte van de biofilm bereikt een
evenwichtssituatie doordat de aangroei als
gevolg van de schurende werking tussen
water en biomassa (door de rotatie) wordt
verwijderd.
In een nabezinktank of zeefinstallatie wordt
het gezuiverde water van dit slib (spuislib)
ontdaan. Door de rotoren of het specifiek
oppervlak tevergroten, ofdoor verschillende

1 = influent
2 = monsternamepunt
3 = rotor 1etrap
4 = tussenbezinktank
5 = spuislibaftap

6 = overstortvaatje
7 = lozingovertollig water
8 = rotor2etrap
9 = nabezinktank
10 = effluent

Afb. I - Schema vandebiorotorinstallatie.

rotoren parallel te plaatsen, kan een grote
capaciteit bereikt worden. Met een lage
belasting in gCZV • m"2 • d"1kan er met een
biorotor een hoge zuiveringsgraad met
betrekking tot CZV/BZV-verwijdering
en/of nitrificatie worden bereikt.
Over voor- en nadelen van biorotoren ten
opzichte van conventionele actief-slibinstallaties isreeds gepubliceerd onder
andere door Wouda [ 19821en door
Wijlhuizen & Nelissen [1983].
3. Toepassingsgebieden van biorotoren
De voornaamste toepassingsmogelijkheden
van biorotoren zijn:
—Zuivering van voorbezonken afvalwater.
De biorotoren doen dan dienst als tweede
(biologische) trap van het zuiveringsproces
[Oldenkamp & Peetoom. 1982; Pike et al..
1982].
— Capaciteitsvergroting van actiefslibsystemen.
Door fn de beluchtingstanks biorotoren te
installeren, kan de capaciteit van een
bestaande zuiveringsinstallatie vergroot
worden [Guarino et al., 1980].
—Nitrificatie/nazuivering van aëroob
voorgezuiverd afvalwater.
De biorotoren doen dan dienst alsderde trap
van het zuiveringsproces. In dit geval bestaat
de tweede trap uit oxydatiebedden of actiefslibinrichtingen dietehoogbelast worden om
nitrificatie tebewerkstelligen ofzelfszo hoog
belast worden dat de BZV/CZV-eliminatie
onvoldoende is. In de derde trap (de biorotoren) worden dan de laatste resten
organische verontreinigingen geëlimineerd
en treedt nitrificatie op [Shinghal. 1982;
Wouda, 1982].
—Nazuivering/nitrificatie van anaëroob
voorgezuiverd afvalwater. Anaërobe
zuivering isper definitie een voorzuivering.
Zuiveringsresultaten op CZV- en BZV-basis
overschrijden zelden 80%. Het effluent van
bijvoorbeeld een UASB-reactorisanaëroob;

fosfaat en stikstofverwijdering treedt
nauwelijks op en vrijwel alle stikstof is
aanwezig in de ammonium-vorm.
Biorotoren kunnen dienen om dit anaërobe
effluent na te zuiveren; dat wilzeggen de
laatste resten CZV en BZVelimineren en het
ammonium nitrificeren.
Dit artikel istoegespitst op de laatstgenoemde toepassingsmogelijkheid van
biorotoren.
Over ervaringen met biorotoren als
nazuivering van UASB-effluent is pas
recentelijk en in geringe mate gepubliceerd.
Het betreft telkens industrieel afvalwater
[Woelders et al.. 1982;De Graaf, 1983;
Pretorius, 1971].
4. Doel vanhet onderzoek
Het doel van ditonderzoek isvasttestellenof
er een biorotor geschikt isom anaëroob
voorgezuiverd huishoudelijk afvalwater
verregaand te zuiveren en te nitrificeren.
De nadruk ligtopCZV-eliminatie. nitrificatie
en belasting (CZV-, N-,en hydraulische) van
de biorotor.
5. Materialen en methoden
5.1. De anaërobe voorzuivering
Het onderzoek vond plaatsindeproefhal van
de vakgroep Waterzuivering van de Landbouwhogeschool. Huishoudelijk afvalwater
(niet voorbezonken) afkomstig uit het dorp
Bennekom werd in een UASB-reactor
TABEL I- Belangrijkste gegevens vande Upflow
Anaerobic Blanket reactor.
Inhoud reactor
Hydraulische
verblijftijd
Influent
Entslih
Temperatuur
Effluent

: 6 m3
: 12 uur
: niet-voorbezonken huishoudelijk
afvalwater
: slijkgistingsslib
: gedurende de proefperiode oplopend
van 13naar 21°C
: CZV - ± 300 mg/1;opgeloste CZV ± 200 mg/l; NH 4 -N - ± 60 mg/l.

40:

H 2 0 ( 1 7 ) 1984. nr. 18

TABEL. II - Gegevens van de biorotor-proefopstelling.
CZVgef-eliminatiesnelheid (gm"2d"1)
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nabezinktank:
hydraulische verblijftijd hij
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oppervlaktebelasting bij
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[Lettinga et al., 1981]voorgezuiverd.
De belangrijkste gegevens met betrekking
tot de UASB-reactor staan vermeld in
tabel I.

De eerste trap iseen hoog belaste trap met
een lageslibleeftijd. In deze trapvindt vooral
CZV-eliminatie plaatsdoor adsorptie.
Na een tussenbezinktank (zoals inmiddels
ook door Wijlhuizen &Nelissen [ 1983]
gesuggereerd is)komt eendeel vanhet water
in de tweede trap. Deze trap isvrij laag
belast; ook hier wordt CZV verwijderd en
voorts treedt er nitrificatie op. De CZV/
N-verhouding isvrij laag, hetgeen prima
condities schept voor nitrificatie. Vervolgens
wordt ineen nabezinktank hetspuislibvan de
tweede trap afgescheiden en kan het effluent
geloosd worden.

Een deel van het effluent van de UASBreactor werd naar de biorotorinstallatie
geleid en zal in het vervolg als influent
betiteld worden.
5.2. De biorotorinstallatie
Bijdit onderzoek wordt gebruik gemaakt van
een 2-traps biorotorinstallatie volgens het
2-slibsoortensysteem (zie afb. Ien tabel II).

CZV-eliminatieindeeerstetrap alsfunctievan de CZV-belasting (ongefilterd).
CZVDng -eliminatiesnelheid (gm"2d"1)
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6. Resultaten
6.1. De eerste trap
De zuiveringsresultaten van de eerste trap
(inclusief tussenbezinktank) zijn samengevat
in tabel III.
De eerste trap werd belast met debieten van
ca. 23,48,56en 70l/uur. Bijde verschillende
debieten kwamen geen grote verschillen in
zuiveringsresultaten naar voren; de CZV
werd telkens teruggebracht tot ± 150mg/l.
In de afbeeldingen 2en 3staat de
CZV-eliminatie weergegeven alsfunctie van
de CZV-belasting van de eerste trap.
De eliminatiesnelheid van opgeloste CZV

Belast ing(g
CZV m"2 d"1

*

20-

•

°2

3 uur

5.3. Monstername en analyses
De monstername geschiedt continu op
3 punten:
- influent (= effluent vande UASB-reactor)
- na de tussenbezinktank (= effluent eerste
trap biorotor)
- na de nabezinktank (= volledig gezuiverd
water).
Allemonsterszijn 24-of48-uursmonstersen
worden geanalyseerd volgens de NEN-voorschriften.

40-

60

1.5 m/uur
5 r.p.m.

TABEL III — Gemiddelde zuiveringspercentages
eerste trap.

•

0

0.37 uur

debiet:
eerste trap van 23 tot 70 l/uur
tweede trap van 9 tot 13 l/uur

Afb. 2 - CZ V-eliminatiein deeerstetrapalsfunctie vande CZ V-belasting(gefilterd).

Aß. 3

jn identiek)
rotoren: (eerste en tweede trapz
aantal schijven per trap
10
diameter schijven
0 59 m
0,02 m
ruimte tussen 2 schijven
oppervlakte schijvenpakket 52. 5 m2 • m"1
indompeldiepte
0. 22 m
ofwel 35%
volume water in bassin
0,03bm-1
toerental eerste trap
18 r.p.m.
toerental tweede trap
12 r.p.m.

100

140
180
2 1
CZVgng-belasting (gm" d' )

Zuivering

)%
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gefil.

ongef.• gefil.

36
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83
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39
52
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41

53
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38
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4S
50
40
27

1

gefil./
ongef.'
67
72
66
63
60

Aantal
waarnemingen
5
9

->

12
43

ongef. = ongefilterd effluent t.o.v. ongefilterd influent
gefil. — gefilterd effluent t.o.v. gefilterd influent
gefil./ongef. — gefilterd effluent t.o.v. ongefilterd
influent.
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CZV in influent
21,2kgAl00%

CZV geoxydeerd
" 10,7-6,0= V5 kgA 2 1 %

CZV in effluent
10,7kg à 5 1 %

CZV in spuislib
6,0 kg à 2 8 %
Afb. 4 - CZV-balans over de eerstetrap
+ tussenbezinktank.

(gefilterde monsters) bedraagt maximaal 25à
28 g CZV • m - 2 • d"1 (afb. 2).Bij toenemende
belasting,van40totmeerdan60gCZV •rrf2
•d" 1 , neemt de eliminatiesnelheid van
opgeloste CZV niet meer toe. De eliminatiesnelheid van totaal CZV (ongefilterde
monsters) kan zeer hoge waarden aannemen
en lijkt binnen het meetgebied niet aan een
maximum gebonden (afb. 3). Bij belastingen
hoger dan 60 gCZV • m"2 • d"1 lijkt het
zuiveringspercentage ongeveer 75% te
bedragen. Deze extreem hoge belastingen
worden veroorzaakt doordat ersomsergveel
slib uitspoelt uit de UASB-reactor. Dit slib
bestaat uit zeer fijne korreltjes en vlokjes die
als zodanig slecht bezinken. In de eerste trap
van de biorotorinstallatie worden deze
slibdeeltjes zeer goed ingevangen in de
biofilm en later afgevoerd met het spuislib.
Op deze manier kan een hoog zuiveringspercentage verwezenlijkt worden.
Over de eigenschappen van het slib kan het
volgende opgemerkt worden:
1. Het spuislib iszeer rotbaar en gaat snel
stinken.
Het spuislib zal eerst gestabiliseerd moeten
worden voordat het verder verwerkt kan
worden.
2. Ondanks de grote hoeveelheden
draadvormige organismen (Thiotrix) diein
het slib voorkomen, zijn de bezinkingseigenschappen meer dan uitstekend
(SVI < 50 ml/g).
3. In de kleine tussenbezinktank wordt het
spuislib direct 'ingedikt' tot een CZV van
20 à 30 g/l.
De CZV-balans over de eerste trap inclusief

tussenbezinktank isweergegeven inafb. 4.
spuislib
De Y n e t t 0 (=
) bedraagt
spuislib+geoxydeerd
0,57 gCZV per gCZV.
6.2. De tweede trap
De gemiddelde zuiveringspercentages over
de tweede trap (inclusief nabezinktank) staan
vermeld in tabel IV.
CZV-eliminatie:
Opgemerkt kan worden dat de nabezinktank
zo goed functioneert dat de 'ongefilterde' en
'gefilterde' effluent-CZV waarden nagenoeg
identiek zijn.
Dit heeft 2 oorzaken:
• Uitstekende bezinkingseigenschappen van
het slib. De zgn. pinn-point-flocs komen
slechts zelden voor.
• Lage oppervlaktebelasting van de
nabezinktank (0,4 m/uur).
Nitrificatie:
In afb. 5 isweergegeven hoe de nitrificatie
zichontwikkelt indeloopvanhet experiment.
Tijdens hetexperiment neemt de temperatuur
van het water toe van 13tot 21°C.
Tijdens de laatste fase van het experiment
bereikt de nitrificatiesnelheid een maximum
van2'/2 à 3 g N - m - 2 d " ' .
6.3. Degehele biorotorinstallatie
De gemiddelde zuiveringspercentages vande
gehele biorotorinstallatie staan vermeld in
tabel V.
Het anaëroob voorgezuiverd afvalwater
bevat sulfide (5-25 mgS/l) en heeft zeker
geen aangename geur. Deze stank wordt zeer
effectief teniet gedaan in de biorotorinstallatie door het vrij hoge zuurstofgehalte
in de waterfase (3 à 4 mg0 2 /l) en door
Thiotrix die het sulfide zeer effectief
oxydeert. Drijflaag- en schuimvorming
komen in het geheel niet voor.
De hydraulische verblijftijd van het

afvalwater in de eerste en tweede trap van de
biorotorinstallatie zijn respectievelijk Vien
3 uur. Het specifiek oppervlak van het
dragermateriaal (rotor) is52,5 m2 • m"3.
Door een materiaal te kiezen met een groter
specifiek oppervlak (150-200 m2 • m~3) kan
de hydraulische verblijftijd aanzienlijk
verkort worden, aangezien de zuiveringsresultaten alleen afhankelijk zijn van de
belasting, niet van de verblijftijd [onder
andere Falkenbach, 1983].
In de tussenbezinktank wordt gesuspendeerde CZV geëlimineerd, waardoor de tweede
trap nauwelijks met organische stoffen belast
wordt. De potentiële 0 2 -behoefte in de
tweede trap isdus lager dan in een systeem
zonder tussenbezinktank. Naar verwachting
is hierdoor minder rotoroppervlak voor
optimale nitrificatie nodig.
7. Conclusies
Uit de beschreven experimenten kunnen de
volgende conclusies getrokken worden:
• De biorotor is,indebeproefde uitvoeringsvorm, zeer goed geschikt om anaëroob
voorgezuiverd huishoudelijk afvalwater nate
zuiveren.
• Een tussenbezinktank na de eerste,
hoogbelaste trap beschermt de nitrificerende
trap tegen CZV-pieken, waardoor naar
verwachting minder rotoroppervlak nodigis
in vergelijking tot een systeem zonder
tussenbezinktank.
• De belasting van de eerste trap kan
gemiddeld 60 gr CZV • m~2 • d"1 bedragen
terwijl zeer hoge piekbelastingen goed
opgevangen kunnen worden.
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Afb. 5 - Ontwikkeling van denitrificatiesnelheid indetweedetrap.

TABEL IV - Gemiddelde zuiveringspercentages
tweede trap.
CZV ongef.
CZV gefil.
CZV gefil./ongef.
Ammonium-N

TABEL V - Gemiddelde zuiveringspercentages
gehele biorotorinstallatie.
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• De nitrificatie-snelheid in de tweede trap
bedraagt 2Vi à 3gN • m"2 • d"1, bij 20°C.
De nitrificatie bedraagt dan ± 80%.
• Het geproduceerde spuislib heeft
uitstekende bezinkingseigenschappen.
• Er treedt geen stank-, schuim- of
drijflaagvorming op.
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—de studenten de mogelijkheid te bieden, in
een kort tijdsbestek, incontact te komen met
een aantal potentiële werkgevers.
Bedrijven of instanties (bijvoorbeeld
waterschappen, gemeentelijke diensten etc.)
die belangstelling hebben om deel te nemen
aan deze dag kunnen verdere informatie en/
of een opgaveformulier verkrijgen bij
mevrouw Mathu, afdeling der civiele
techniek, Postbus 5048,2600 GA Delft
(tel. 015-784845).
Sluitingsdatum voor de aanmelding is
vrijdag 28 september.

Tweede Belgische
Klaarmeesterdag
In het Eurohotel te Antwerpen wordt op
28 september a.s. de 2e Klaarmeesterdag
gehouden.
Tijdens deze studiedag zullen vooral de door
klaarmeesters ingediende problemen
besproken worden door een groep van
specialisten. Met het oog hierop worden alle
geïnteresseerden uitgenodigd tot inzending
van vragen aan het TI-secretariaat.
Deze vragen dienen wel beperkt te worden
tot het vakgebied.
Naast deze gevallenbesprekingen wordt
aandacht besteed aan de evolutie in de
waterzuiveringstechnieken en aan de
noodzakelijke energiebesparingen in de
waterzuiveringsinstallatie.
Voor verdere informatie:
Technologisch Instituut-K. VIVI,
Juffr. Dian Wahlen-programma koördinator.
Jan van Rijswijcklaan 58,2018 Antwerpen.
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Omstreeks eind november wordt op de
afdeling dercivieletechniek vande TH-Delft
voor de eerste maal een zogenaamde baneninformatiedag georganiseerd.
Op deze dagishet mogelijk voorbedrijven en
andere organisaties kennismakende gesprekken te voeren met een aantal studenten
van hun keuze, die net hun studie beëindigd
hebben of dit op korte termijn zullen doen.
De dag heeft drie concrete doelen:
—informeren van bedrijven en organisaties
over de mogelijkheden en het niveau van de
afstuderende civiel ingenieur;
—een overzicht te geven van de op dit
moment op de arbeidsmarkt vertoevende
jonge civiel ingenieurs, waardoor een betere
selectie bij eventuele vacatures mogelijk
wordt;

College van Bedrijfsjuristen (CBJ),
Pompstation 'De Punt' vanhet Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf Groningen, Glimmen;
18september 1984, 10.15 uur.
Dagelijks Bestuur (DB),
Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland, Bloemendaal;
20 september 1984, 10.00 uur.
Bestuur,
Hotel 'Het Hoge Duin', Wijk aan Zee;
20 september 1984, 14.00 uur.
Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven, Waterwinstation WRK III
'Prinses Juliana', Enkhuizen;
25 september 1984, 10.30 uur.
Arbo-commissie,
VEWIN, Rijswijk;
25 september 1984, 14.00 uur.
Beleidscommissie Informatieverwerking en
Automatisering (BIA), VEWIN, Rijswijk;
26 september 1984, 10.15 uur.
Commissie voor de Examens in Waterleidingtechniek (CEW), NV Waterleiding
Maatschappij 'Overijssel', Zwolle;
28 september 1984, 10.00 uur.
Commissie Centrale Watermeters (CCW),
VEWIN, Rijswijk;
3 oktober 1984, 10.30 uur.
Opleiding Installatie-inspecteur (O.I.),
VEWIN-opleidingscentrum, Utrecht;
5 oktober 1984,9.30 uur.
Commissie Regeling voor de Erkenning van
Watertechnische Installateurs (CREW),
VEWIN-opleidingscentrum, Utrecht;
8 oktober 1984, 14.00 uur.
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Banen-informatiedag
Civiele Techniek

Gecombineerde vergadering CBD, CvC,
CPC, Speurwerk-commissie en Bestuur,
KIWA Nieuwegein;
13september 1984, 14.00 uur.

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland

Begeleidingscommissie Opleiding
Leidingentekenaar (BOLT), Gemeentelijk
Energiebedrijf van 's-Gravenhage;
11oktober 1984, 10.15 uur.

Vergaderingen
Werkgroep Aansluitkosten,
VEWIN-opleidingscentrum, Utrecht;
31 augustus 1984, 10.00 uur.
Centraal Plancollege,
Gemeentewaterleidingen, Amsterdam;
7 september 1984, 10.00 uur.
Regionaal Bijeenkomst Zuid-West,
Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht;
10september 1984, 14.00 uur.
College van Bedrijfsdirecteuren (CBD),
KTWA, Nieuwegein;
13september 1984, 9.45 uur.

Uitreiking diploma's
HWT en MWT
Eensperjaarworden tijdenseen vergadering
van de Commissie voor de Examens in
Waterleidingtechniek door de voorzitter van
deze Commissie de diploma's Hogere en
Middelbare Waterleidingtechniek uitgereikt.
Ditjaar zalditplaatsvinden op28 september.
De Waterleiding Maatschappij 'Overijssel' te
Zwolle zal het gastbedrijf zijn voor deze
heuglijke gebeurtenis.

