Anaërobe afvalwaterzuivering bijPapierfabriek Roermond
succesvol en kostenbesparend

1. Inleiding
Met de uitbreiding van de awzi van Papierfabriek Roermond door toepassing van
anaërobe voorzuiveringzijnopz'n minst drie
belangrijke winstpunten geboekt.
Allereerst isde capaciteit van de installatie
verdubbeld, zodat meer speelruimte is
ontstaan voor de produktie, de bedrijfsvoering van de awzi nagenoeg storingsvrij
verloopt en een beter effluent wordt
verkregen.
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Voorts zijn de kosten voor afvalwaterzuivering lager geworden dan voorheen,
doordat minder elektriciteit wordt verbruikt,
terwijl daarnaast energieproduktie plaatsvindt inde vorm vanbiogas. Dit biogaswordt
aangewend om voor de papierproduktie
benodigde stoom te produceren.
Als laatste zijn door de opgedane ervaringen
en vergaarde kennis de deuren verder
geopend voor een bredere toepassing van
anaërobe afvalwaterzuivering in de
papierindustrie.
2. Ontwikkelingen
In 197I is Papierfabriek Roermond van
Finse in Nederlandse handen overgegaan en
maakt sindsdien deel uit van het BührmannTetterode (BT) concern.
De produktie isgestaag blijven groeien en
momenteel wordt te Roermond perjaar bij
elkaar zo'n 150.000 ton testliner,
coramedium en schrenz geproduceerd.
Genoemde produkten zijn halffabrikaten
voor de vervaardiging van voornamelijk
golfkartonnen dozen.
Als grondstof wordt uitsluitend oud papier
gebruikt. Dit laatste isoverigens bij de
meeste papier- en kartonfabrieken van BT
(zeven vestigingen in Nederland) het geval.
Vanaf eind 1977beschikt papierfabriek
Roermond over een eigen biologische awzi
om het overschot aangeklaard water volledig
te zuiveren. Na de inbedrijfneming van de
installatie is, bijgelijkblijvende afvalwaterhoeveelheden, het gehalte aan opgeloste
organische bestanddelen blijven stijgen.
Oorzaak hiervan was een geleidelijke
produktieverhoging bijdalend vers
watergebruik en een stijging van de

verontreinigingen in het oud papier.
In de zomer van 1981 werd voorzien dat de
awzi binnen enkele jaren overbelast zou zijn.
De omstandigheden voor toepassing van
anaërobe voorzuivering leken gunstig en
daar er tevens nog meer toepassingsmogelijkheden waren binnen het concern,
werd een omvangrijk onderzoek gestart naar
de anaërobe afbreekbaarheid van opgeloste
afvalstoffen uit de papierindustrie.
Dit onderzoek resulteerde in de bouw van
een drietal praktijkinstallaties bij
BT-bedrijven, te weten een 70 m 3
UASB-reactor bij kartonfabrick Ceres te
Oude-Pekela, een 1.000 m 3 UASB-reactor
met toebehoren bij Papierfabriek Roermond
en een 700 m 3 UASB-reactor bij tissuefabrikant Celtona te Cuyk. De twee eerstgenoemde installaties zijn in 1983in gebruik
genomen en functioneren naar volle
tevredenheid. De derde installatie zal eind
1984 gerealiseerd zijn.
Afb. 1 toont de uitbreidingen bij de awzi van
Papierfabriek Roermond. De anaërobe fase
isontworpen en gebouwd door Pâques BV
uit Balk (Fr.). Deze firma verzorgt tevens de
bouw bij Celtona.
Omtrent de voordelen die anaërobe zuivering
te bieden heeft en het principe van
UASB-reactoren mag in Nederland voldoende bekendheid worden verondersteld.
Na enige algemene informatie over waterverbruik bij papierfabrieken zal daarom in
het volgende even ingegaan worden op de
onderzoeksresultaten en daarna op de
praktijkresultaten.
Meer uitgebreide details zijn eerder
beschreven door Habetsen Knelissen [ 1984).

3. Waterverbruik bijpapier-en
kartonfabrieken
Zonder water zou de omvorming van oud
naar nieuw papier onmogelijk zijn. Voor de
vervaardiging vanéén kgpapierisin principe
zo'n 200 1 water nodig.
Door het toepassen van kringloopprocessen
ligt het verswatergebruik van huidige papieren kartonfabrieken echter meestal tussen de
1en de 30 1 per kg produkt.
Hergebruik van proceswater kan direct of na
eventuele vezelverwijdering plaatsvinden.
Flotatie isnaast bezinking het meest
toegepaste hulpmiddel bij de vezelverwijdering en er ontstaat dan zogenaamd
geklaard water.
Om reden van energie- en waterbesparing is
de laatste jaren de tendens van een verdere
waterkringloopsluiting waarneembaar.
Hierdoor neemt de temperatuur en de
vervuilingsgraad van het geklaarde water toe
en daarmee tevens de aantrekkelijkheid om
de geslonken afvalwaterhoeveelheid
anaëroob te zuiveren. Het gebruik van vers
water blijft op sommige plaatsen echter
onontbeerlijk. De hoeveelheid varieert
per papiermachine en hangt in sterke mate
af van:
a. de vereiste eigenschappen van het te
vervaardigen produkt;
b. de vervuiling en het opzouten van het
proceswater en
c. het ontstaan van corrosie ten gevolge van
anaërobe omstandigheden.
Zodra de benodigde hoeveelheid vers water
zover teruggedrongen kan worden dat deze
in volume gelijk isaan de hoeveelheid
proceswater die verdampt in de droogpartij

Afb. I - De awzi van Papierfabriek Roermond, met midden achterde LiASB-reactor (Vaques BV)ennaarrechts
achtereenvolgens gashouder, ketelhuis enauthentieke Finsesauna. Op de voorgrond zietmen bufferbekken en
beluchtingsbekken. Geheellinks onder iseenkleingedeeltezichtbaar vanhetnietmeeringebruik zijndebeluchtingsbekken.
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van de papiermachine, dan spreekt men van
een volledig gesloten kringloop. Dit laatste
komt voor bijdrie kartonfabrieken van BTen
maakt afvalwaterzuivering dus totaal
overbodig. Voor de meeste papierfabrieken
isvolledige kringloopsluiting vanwege
bovengenoemde redenen niet mogelijk.
4. Onderzoek en eerste praktijkervaringen
Vanaf september 1981 werden bij Papierfabriek Roermond experimenten uitgevoerd
met een UASB-reactortje van 30 I.
Naar aanleiding van de goede resultaten
werd een jaar later gestart met een UASBreactor van 50 m 3 inhoud bij tissuefabrikant
Celtona.
In beide ractoren werd slijkgistingsslib
gebruikt alsentmateriaal voor de opstart en
ontstond na voortdurend verhogen van de
belasting zogenaamd korrelslib. Bij een
volumebelasting van 20 kgCZV/m 3 • dals
weekgemiddelde en een hydraulische
verblijftijd van 2.5 uur wasde CZV-verwijdering nog steeds constant en bedroeg
ca. 70%. De biogasproduktie bedroeg
0,43 m 3 per kg CZV-verwijdering.
Het methaangehalte van het gaswas 80%.
Deze experimenten waren uitgevoerd bij
30 °C en de CZV-waarden van het
afvalwater varieerden voornamelijk tussen
900 en 2.000 mg/l.
Ook een experiment uitgevoerd bij lagere
temperaturen en concentraties kon met een
zuiveringsrendement van meer dan 50% als
redelijk geslaagd worden beschouwd.
De eerste praktijkinstallatie liet niet lang op
zich wachten. In april 1983werd bij de
kartonfabriek Ceres in Oude-Pekela een
70 m 3 UASB-reactor in bedrijf genomen
voor de zuivering van het gehele afvalwater.
De reactor werd geënt met ongeadapteerd
korrelslib en was na zesweken op volle
belasting.
Door de vergaand gesloten waterkringloop
van Ceres bedraagt het afvalwaterdebiet
slechts 4 tot 5 m 3 /h en varieert de
CZV-waarde tussen 5.000en 7.000 mg/l.
Uit deze gegevens laat zich een gemiddelde
volumebelasting van de reactor berekenen
van ca. 9 kgCZV/m 3 • d. De CZV-verwijdering bedraagt overigens ook 70%.
5. Praktijkinstallatie bij Papierfabriek
Roermond
5.1. Beschrijving van deinstallatie
De in 1977 gebouwde biologische awzi
bestaat uit twee parallel geschakelde langwerpige beluchtingsbekkens. Deze hebben
elk een inhoud van 1.400 m 3enzijn uitgerust
met fijne bellenbeluchters (Brandol). Het
nabezinkbekken heeft eendiametervan27m.
Afb. 2 toont een situatieschets van de awzi
vóór en nâ de in 1983 gerealiseerde
capaciteitsuitbreiding van 40.000 tot
80.000 i.e.
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Afb. 2 - Situatie vóór (A) enmiIB) capaciteitsuitbreidingvandeawzi. BB = beluchtingsbekken. NBB = nabezinkbekken.

Een deel van beluchtingsbekken 2isgebruikt
als bufferruimte. Van hieruit wordt het
afvalwater naar de reactor gepompt. De te
behandelen waterhoeveelheid bedraagt
2.400 tot 3.000 m 3 /d en de CZV-waarde ligt
rond 3.000 mg/l. Na de anaërobe zuivering
stroomt het water naar de beluchtingsbekkens en doorloopt de aërobe
zuiveringsfase.
Het geproduceerde biogas bevat ca. 1% H2S
en wordt derhalve in een speciale kleine
stoomketel gebruikt.
Per ton CZV-verwijdering wordt aldus 4,7
ton stoom van 10bar geproduceerd, hetgeen
benut wordt voor de papierproduktie.
Mocht er om de een of andere reden geen
behoefte zijn aan stoom, dan kan het biogas
met behulp van een fakkelinstallatie
verbrand worden.
5.2. Opstartresultaten
Eerste trap (anaëroob)
Nadat geënt was met 300 m 3 slijkgistingsslib
en wat korrelslib, werd vanaf begin oktober
1983 een deel van het afvalwater via de
anaërobe reactor geleid. Het debiet over de
reactor diende steeds te worden aangepast,
totdat uiteindelijk alle afvalwater anaëroob
behandeld kon worden.
Het resultaat van de eerste 40 weken is
weergegeven in afb. 3.
Aan het eind van 1983 kon een volume-

belasting van ca. 4 kgCZV/m 3 • d instandgehouden worden, zonder dat er teveel
slibverlies optrad. De CZV-verwijdering was
nog niet bevredigend, maar verbeterde
tijdens de eerste vijf weken van 1984
aanzienlijk. Na de tiende week kon de
belasting verder verhoogd worden en in de
dertiende week vond de langverwachte
korrelvorming plaats.Tijdens deze korrelvorming liep het slibgehalte onder in de
reactor snel op van 15tot 50 g/l en binnen
enkele weken kon de gehele afvalwaterstroom anaëroob gezuiverd worden.
Afb. 4 toont het gevormde korrelslib.
Na de opstart bedraagt de CZV-verwijdering
meer dan 7 5 % ,bijeen weekgemiddelde
belasting van 7 tot 10 kg/m 3 • d. De BZV 5 verwijdering bedraagt bijna 90%. Er wordt
gemiddeld 90 tot 125 m 3 /h aan biogas
geproduceerd. Bij de daggemiddelden
worden biogasprodukties genoteerd van
meer dan 150 m 3 /hen volumebelastingen tot
16 kg CZV/m 3 • d. Dit kan zonder
problemen door de reactor verwerkt worden.
De slibaangroei bedraagt ongeveer het
tiende deel van de verwijderde hoeveelheid
CZV. De gevormde korrels kunnen
eventueel gebruikt worden voorde opstart
van nieuwe reactoren, zodat opstarttijden
teruggebracht worden tot enkele dagen of
weken.

628

Inmiddels kan vastgesteld worden, dat de
totale capaciteit vandebiologische awzi door
uitbreiding met een anaërobe voorzuivering,
zoals beoogd, op z'n minst is verdubbeld.

Tweede trap (aëroob)
Door de goede werking van de anaërobe
voorzuivering isde belasting van de actiefslibinstallatie aanzienlijk gereduceerd.
Voorheen was een beluchtingsvolume van
2.800 m 3 en een slibgehalte van 7 g/l nodig
om aan de lozingseisen voor oppervlaktewater te kunnen voldoen. Tegenwoordig is
nog slechts één beluchtingsbekken in
gebruik, namelijk dat van 1.000m 3 inhoud,
en wordt het slibgehalte gehandhaafd op
5 g/l. Bijzonder plezierig isook, dat de
slibvolume-index nog gezakt isvan 140 tot
minder dan 70 ml/g en dat de CZV- en
BZV 5 -waarden van het effluent in het
algemeen zo'n 40% lager liggen dan
voorheen. Het elektriciteitsverbruik voor
zuurstoftoevoer iszoals verwacht aanzienlijk
geminderd en de slibaangroei isgedaald met
85%.

5.3. Kostenvergelijking
Uitbreiding van de in 1977gebouwde afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Papierfabriek
Roermond was vanwege de voor 1984
verwachte overbelasting pure noodzaak.
Er iseen kostenvergelijking gemaakt voor
drie situaties,namelijk debestaande toestand
zonder verdere investeringen, uitbreiding op
de conventionele aërobe manier en
uitbreiding door middel van een anaërobe
voorzuivering. Uitgangspunt voor de
uitbreiding was,dat de capaciteit erdoor
verdubbeld zou worden. Tabel Ivermeldt de
jaarlijkse kosten voor de genoemde drie
situaties:

Afb. 3 - Bedrijfsresultaten vande l.OOOm3 UASB-reactor tijdensen nade opstartperiode.
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/\ƒ'/,.4 . Nieuw korrelslib van Papierfabriek Roermond in
een bekerglas.
TABEL I - Jaarlijkse kosten van âeawzi vanPapierfabriek Roermond, voor capaciteitsuitbreiding van 40.000
tot HO.000inwoner-equivalenten (kosten in l.OOOgld.),
Investering
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A. Toestand zonder uitbreiding (1977)
B. Uitbreiding van het actief-slibproces
C. Uitbreiding door middel van anaërobe
voorzuivering
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betrokken op eerste bedrijfsjaar van betreffende
investering.

Aan de hand van deze tabel kan vastgesteld
worden, dat uitbreiding door middel van
anaërobe voorzuivering (C) aanzienlijk
goedkoper isdan uitbreiding op de
conventionele manier (B). Het verschil
bedraagt 425.000 gulden perjaar en wordt
veroorzaakt door de lagere kapitaalslasten,
maar vooral door het beduidend lagere
stroomverbruik.
Na aftrek van de gasopbrengst wordt het
verschil nog veel groter en bedragen de
nettokosten voor toestand C zelfs
240.000 gulden (of 22%) minder dan voor
de oude toestand (A).
De subsidies zijn niet meegerekend, maar
waren voor C ook gunstiger dan voor B
vanwege aardgasbesparing ten gevolge van
biogasgebruik.
Interessant ishierbijnogtevermelden,dat bij
de nieuwe tweetraps installatie veel meer
energie wordt opgewekt dan verbruikt.
De personeelskosten zijn voorlopig nog op
hetzelfde peil geschat alsvoorheen. Volgens
Klaarmeester Jan ter Veer isdoor het
opmerkelijk storingsvrije verloop van de
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zuivering de hoeveelheid werk duidelijk
minder geworden.
6. Evaluatie
Ofschoon diverse factoren de opstart van de
1.000 m 3 UASB-reactor hebben vertraagd,
was deze toch succesvol te noemen.
De prestatie van de reactor bevestigt tot
dusver de proefresultaten, met dien
verstande, dat de reinigingspercentages nog
beter zijn dan verwacht. De nettokosten voor
biologische afvalwaterzuivering bij
Papierfabriek Roermond zijn gedaald na
ingebruikneming van de anaërobe
voorzuivering, terwijl de totale capaciteit
is verdubbeld.
Van verdere waterkringloopsluiting bij
papier- en kartonfabrieken kan gezegd
worden dat dit gunstig isvoor de toepassing
van anaërobe zuivering.Er zijnechterook bij
relatief lage concentraties en temperaturen
redelijke resultaten bereikt.
De opstart van anaërobe reactoren kan door
toepassing van voldoende geadapteerd
korrelslib tot enkele weken worden
teruggebracht.
De praktijk heeft onsgeleerd dat een
anaërobe zuivering, of voorzuivering door
z'n lage kosten en betrouwbare werking
bijzondere voordelen heeft. Wij zijn er
daarom van overtuigd dat het anaërobe
zuiveringsproces zich ook in de papierindustrie wereldwijd zal verbreiden.
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Namens de beoordelingscommissie voor de VWN-H2()-Literatuurprijs overhandigt prof.dr. ir.L. Huisman deprijs 1984
aan drs. P.J. Stuyfzand. geochemicus bijhet KIWA te Nieuwegein.

Tijdens de VWN-vergadering over
'Toepassing van kwaliteitsartikelen' die op
12 december jl. te Ede werd gehouden, heeft
prof. dr. ir. L. Huisman inzijn functie van
voorzitter van de beoordelingscommissie
voor de VWN-H 2 0-literatuurprijs de
winnaar van de prijs '82/'83 bekend
gemaakt. Het isdrs. P.J. Stuyfzand,
geo-chemicus bij het KrWA te Nieuwegein.
Prof. Huisman zei er het volgende van:
'InH-jO 1983,no. 12schetst de heer
Lieffering de ideale tijdschriftauteur.
Deze heeft een interessant probleem
opgelost, voor nieuwbouw bijzondere
constructies ontwikkeld, misschien wel een
ontdekking gedaan en haast zich nu om de
vakgenoten hiervan opdehoogtete brengen.
Om daarbij succeste hebben, om gelezen te
worden, iszijn artikel kort en ter zake,in
goed Nederlands geschreven, van duidelijke
afbeeldingen en een relevante literatuurlijst
voorzien. Veel aandacht besteedt hij aan de
opmaak van zijn artikel om de aandacht van
de lezer te pakken en vast te houden en hij
doet zijn uiterste best om boeiend te
schrijven, alvalt dit hem als technicus
misschien moeilijk. Uitgaande van dit
ideaalbeeld was de oogst van 1.300 pagina's
H 2 Oin 1982en 1983bepaald magerte
noemen. Goede artikelen van direct belang
voor de waterleidingindustrie waren schaars,
duidelijk geringer in aantal dan in voorgaande
jaren, terwijl veel werd geschreven over
randgebieden alsmilieu en eutrofiëring
Natuurlijk zaten er toch nogwelwat krenten

in de pap en erggemakkelijk had de
commissie, samengesteld uit de heren
Hofhuis, Lieffering, Van Puffelen en mijzelf,
het nu ook weer niet. Na uitvoerige
besprekingen heeft de commissie eenstemming gekozen voor het artikel
'Belangrijke foutenbronnen bij bemonstering
vangrondwater viapeil-enminifilters' van de
heer P.J. Stuyfzand, gepubliceerd in H 2 0
1983, no. 4.
Duidelijk geeft ditartikel aanwateralzomis
kan gaan bij het nemen van watermonsters
van geo-chemische analyse,wat hiervan de
oorzaak isen welke verbeteringen mogelijk
zijn. Het artikel isvan direct belang voor de
Nederlandse waterleidingindustrie, het is
goed geschreven, behoorlijk geïllustreerd en
vaneen uitvoerige literatuurlijst voorzien.
In hetzelfde jaar isvan de heer Stuyfzand
overigens nog een tweede artikel in H 2 0
gepubliceerd, nu over de berekening van het
elektrisch geleidingsvermogen.
Toen ik echter op de eerste bladzijde het
stroomdiagram voor het computerprogramma zag, heb ik maar besloten de
lezing tot na mijn pensionering uit te stellen',
aldus prof. Huisman.
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