Ontwikkeling vanhet Captor-proces

Verslag vaneen bezoek aanhet Water
Research Centre en deSevernTrent Water
authority in Engeland inverband met de
ontwikkeling van nieuwe waterzuiveringstechnieken.
Inleiding
Er bestaat momenteel veel belangstelling
voor de ontwikkeling van nieuwe waterzuiveringssystemen en met name voor
systemen die uitgaan van het slib-op-dragerprincipe.
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Naar verwachting kunnen in de toekomst
door gebruik te maken van deze techniek,
afvalwaterzuiveringsinstallaties gebouwd
worden die geringere investeringen vergen,
minder slib produceren en mogelijk door een
bredere toepassing van anaërobe processen
minder energie verbruiken dan installaties
die volgenseen momenteel gangbaar concept
worden gebouwd.
Tijdens het OECD-Seminar 'Low Cost and
low energy waste water treatment and
recycling' te Madrid isdoor een vertegenwoordiger van de Severn Trent Water
authority verslag gedaan van een slib-opdragertechniek. het zgn. Captor-proces.
waarbij gebruik gemaakt wordt van rechthoekige stukjes poreus plastic als dragermateriaal.
Om kennis tenemen vandezeontwikkelingis
door ir. H. J. M. Scheltinga (VROM),
ir. R. Karper (R1ZA) en ir. K. Visscher
(VROM) op 10. 1 1 en 12januari 1983 een
bezoek aan het Water Research Centreende
Severn Trent Water authority gebracht.
Principe Captor-proces
Het Captor-proces iseen geïntensiveerd
Afb. I - Afmetingen van de 'pads'.
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actief-slibsysteem dat ontwikkeld isdoor
Simon-Hartley Ltd. en waarbij de voor de
afvalwaterreiniging benodigde biomassa
groeit in rechthoekige stukjes poreus plastic,
de zogenaamde 'pads' (zie afb. 1).
De 'pads' lijken te zijn geweven van repen
plastic waardoor een zodanige structuur
wordt verkregen dat gedurende het
aëratieproces biomassa wordt vastgehouden
en gesuspendeerde en colloïdale deeltjes
worden geabsorbeerd.
Het oorspronkelijke idee komt van het
Chemical Engineering Department van de
Universiteit van Manchester.
Essentieel voor het proces isdat met behulp
van dit dragermateriaal een twee- tot
driemaal hoger gehalte aan biomassa dan
gebruikelijk in het beluchtingsbassin kan
worden gehandhaafd. Indien de biomassa in
deze vorm bovendien voldoende in staat is
gesuspendeerde verontreinigingen in het
afvalwater te adsorberen, kan de bij een
conventionele actief-slibinstallatie benodigde
nabezinktank overbodigworden. Deze wordt
dan vervangen door een eenvoudig rooster
aan de afloop van het beluchtingsbassin. Om
te voorkomen dat de 'pads' te veel biomassa
accumuleren wordt door middel van een
eenvoudig bandperssysteem een instelbare
fractie van de in het bassin aanwezige
'pads' door samenpersen schoongemaakt
(zie afb. 2). Op deze wijze wordt surplusslib
geproduceerd.
Door dit schoonpersen in twee stappen uit te
voeren —in de eerste stap wordt alleen water
uitgeperst —wordt een surplusslib met een
gehalte aan droge stof van ca. 5% verkregen.
Op basisvan feasibility-studies kan een
aanzienlijk kostenvoordeel zowel op
investering alsvariabele kosten t.o.v.
conventionele actief-slibsystemen worden
voorspeld.
Onzekere en waarschijnlijk kostenbepalende
factoren zijn echter de levensduur van de
'pads' en het rendement van het toegepaste
beluchtingssysteem.
Onderzoek op praktijkschaal kan wat deze
aspecten betreft meer gegevens opleveren.
Onderzoek op de Freehold Sewage
Treatment Works
Momenteel vindt onderzoek op praktijkschaal plaats op de Freehold STW van de
Severn Trent Water authority. Deze
installatie (ca. 80.000 i.e.) is overbelast.
Aanpassen van de installatie zodanig dat het
Captor-proces kan worden toegepast, was
bedrijfseconomisch de meest aantrekkelijke
mogelijkheid om de zuiveringscapaciteit van
de installatie te verhogen.
De installatie bestaat uit successievelijk de
volgende onderdelen: versnijders, zandvang,
drie rechthoekige voorbezinktanks.
5 beluchtingsstraten (propstroommodel).
twee nabezinktanks en twee effluent zand-

Afb. 2 - Bandpersinstallatie voor het uitpersen van de
'pads'.

filters. In de beluchtingsstraten wordt de
zuurstof ingebracht door middel van een
fijnbellen beluchtingssysteem. Twee van de
vijf beluchtingsstraten zijn door het
aanbrengen van roosters op ongeveer
een kwart van de bassinlengte ingericht voor
het Captor-proces (zie afb. 3).
Tevens isapparatuur voor het schoonpersen
van de "pads' geïnstalleerd.
De zuiveringsinstallatie isverder in twee
helften gedeeld, om een vergelijkend
onderzoek tussen het Captor-proces en het
conventionele waterzuiveringssysteem
mogelijk te maken. In het Captor-gedeelte
van de installatiezijn totaal 13,2miljoen pads
met afmetingen 25x25x12mm ingebracht
(40.000 pads per m 3 bassininhoud) (zie afb.
4). De uitgangspunten ten aanzien van de
opzet en dimensionering van de Captorinstallatie zijn door Simon-Hartley Ltd.
vastgesteld. Het Water Research Centre en
de Severn Trent Water authority voeren een
uitgebreid begeleidend onderzoekprogramma uit. Deeersteervaringen met het
gekozen concept waren teleurstellend. De
pads gingen drijven en hoopten zich op voor
het rooster. Op advies van het Water
Research Centre iséén van de beide Captorstraten voornamelijk dooreen aanpassing
van het beluchtingssysteem gemodificeerd.
Dit gedeelte van de installatie werkt nu
bedrijfszeker en geeft goede zuiveringsresultaten.
De adsorptiecapaciteit van depadsiszodanig
dat aan het eind van het Captor-gedeelte van
de desbetreffende beluchtingsstraat het
afvalwater helder is.Uit indicatieve metingen
wordt bovendien de indruk verkregen dat het
rendement van de beluchtingsinstallatie
aanzienlijk (mogelijk met 100%) toeneemt.
Ten aanzien van een andere belangrijke
kostenfactor, het verlies aan pads, kan nu.in
verband met de aanpassingen van de
installatie, nog geen uitspraak worden
gedaan.
Voortgang Captor-project
Op de Freehold-installatie zal nogeen jaar
onderzoek moeten worden gedaan. Dan zal
voldoende bekend zijn over de technische en
economische mogelijkheden van het Captorproces.
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stap de ontbrekende concentraties altijd
gelijk aan nulworden gesteld, behalvevan Ca
en Mg, waarvoor 0.01 dient te worden
ingevuld.
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Afb. 3 - Overzicht van degemodificeerde Freehold-installatie.

Het onderzoek wordt momenteel gefinancierd door de Severn Trent Water authority,
het Water Research Centre en de Zwitserse
federale regering. Door de in eerste instantie
tegenvallende resultaten iseen uitbreiding
Afb. 4 - Aëratiebassin met 'pads'.

van het onderzoekprogramma noodzakelijk,
waardoor de onderzoekkosten de begrote
kosten zullen overschrijden. Een financiële
participatie van anderen isdaarom welkom.
Hierbij kan ook worden gedacht aan
Nederlandse bedrijven of instituten.
Voor zover nu te overzien zijn de nieuwe
ontwikkelingen octrooieerbaar, voor
deelnemers aan het onderzoek wordt aan
vrije licenties gedacht. De in de inleiding
genoemde personen die kennis hebben
genomen van de ontwikkeling van het
C'aptor-proces in Engeland zijn in dit kader
bereid contact te leggen tussen geïnteresseerden en het Water Research Centre.
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