Verslag van het 2e Internationale Symposium over anaerobegisting

Procesontwikkeling in anaerobe afvalwaterbehandeling boekt
vooruitgang
Van 7 tot 11 september 1981 werd het
tweede internationale symposium over
anaerobe gisting gehouden in het Maritimconferentiecentrum in Travemünde (WestDuitsland). Middels 21 lezingen en liefst
113 poster-presentaties werden researchinspanningen, onderzoeksresultaten en
operationale procesgegevens aan meer dan
300 belangstellenden uit alle windstreken
gepresenteerd en ter discussie gesteld.
Vergeleken met het eerste internationale
symposium over dit onderwerp, in 1979
in Cardiff (UK) gehouden, is er enorme
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vooruitgang geboekt op het gebied van
procesontwikkeling in de anaerobe afvalwaterbehandeling. Dat is dan het resultaat
van de goede multidisciplinaire samenwerking tussen microbiologen en procestechnologen die op veel plaatsen tot stand
gekomen is en die, wat Nederland betreft,
geleid heeft tot de succesvolle ontwikkeling
van het UASB (upflow anaerobic sludge
blanket) proces.
De recente vindingen op het gebied van
het metabolisme (de gecoördineerde metabolische activiteit van een gemengde
culture), de energetika (de rol van methyl
coenzym in de laatste reactiestap - de
methaanvorming) en de taxonomie van
methaanvormende organismen werden
achtereenvolgens gepresenteerd door
Zeikus, Thauer en Zehnder. De stelling
dat het toegenomen inzicht in de complexe
microbiologische en (bio)chemische aspecten van anaerobe afbraakprocessen zal
leiden tot drastische wijzigingen in het
ontwerp en de bedrijfsvoering van anaerobe
reactoren werd verwoord door McCarty.
Of dit in de nabije toekomst ook het geval
zal zijn bij de anaerobe vergisting van
primair en surplusslib van aerobe actiefslibsystemen kwam niet expliciet aan de
orde. Zichtbaar is wel een dergelijke ontAfb. 1 -Anaerobe baffle reactor (McCarty).
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wikkeling bij het ontwerp van reactoren
voor de directe (voor)behandeling van
afvalwater, waarin de al genoemde interdisciplinaire benadering een belangrijke rol
speelt. Als illustratie toonde McCarty het
voorbeeld van de z.g. anaerobe bafflereactor (zie afb. 1),waaraan in de Verenigde Staten thans wordt gewerkt.
Engineering van anaerobe gistingsprocessen
Baader benaderde het ontwerp van anaerobe reactoren vanuit de drie richtingbepalende factoren, t.w. aard van het substraat (samenstelling, afbreekbaarheid,
fysische eigenschappen, beschikbaarheid),
doelstelling (zuivering, methaanproduktie,
stankbestrijding) en kosten (economische
totaalanalyse). De uitwerking naar het
reactorontwerp leidde tot zeer complexe
systemen, waarin de belangrijkste elementen van een succesvol anaëroob proces, nl.
eenvoud van uitvoering en bediening,
minimale mechanische steunprocessen,
naar de achtergrond waren gedrongen.
Door Ross werd gewezen op de mogelijkheid om de in de chemical engineering
wereld bekende 'solid flux theory' toe te
passen ten bate van het ontwerp van
apparatuur voor de scheiding slib-vloeistof.
Nyns deed een dringende oproep tot uniformering van nomenclatuur. De ontwikkelingsgang van het in Nederland ontwikkelde UASB-proces werd geschetst door
Pette, terwijl Versprille enkele resultaten
van dit proces op praktijkschaal toelichtte.
Helaas werd er weinig aandacht besteed
aan de bedrijfsproblemen, die ook bij dit
proces een rol (kunnen) spelen en werden
de economische facetten enigszins onderbelicht.

Afvalbehandelingssystemen op praktijkschaal
Huss behandelde uitgebreid de toepassing
van het in Zweden ontwikkelde gecombineerd anaeroob-aerobe ANAMET-proces
bij de behandeling van diverse soorten
afvalwater, waarbij ook veel aandacht aan
de economische aspecten werd besteed.
De snelle ontwikkelingen op het gebied
van de droge fermentatie van agrarisch
afval werden gepresenteerd door Jewell.
Interessant was dat bij 20 °C zeer aanzienlijke omzettingssnelheden en gasproduktiecijfers werden gemeten, waarbij de voorafgaande voorbewerking (hydrolyse, beluchting, volumereductie en/of destructie) een
belangrijke, doch door de spreker niet
gekwantificeerde invloed op de economie
heeft. Zodoende was vergelijking met alternatieve processen (composteren, verbranding) niet mogelijk. Aanzienlijke besparingen
ten opzichte van de aerobe behandelingsmethoden werden door Schlegel gemeld bij

de anaerobe zuivering van effluent van
thermische slibbehandeling in een anaëroob
contact proces. Morfeaux besprak de
schaalvergrotingsfactoren bij het ontwerp
van een reactor ter behandeling van afvalwater uit de conservenindustrie. De CODbelasting die op basis van laboratoriumproeven was vastgesteld, 3 kg C O D / m 3 . d,
bleek erg mager af te steken tegen de
belasting van 15 kg C O D / m 3 . d die door
Goedvriend werd gerapporteerd in een
posterpresentatie, gewijd aan pilot-plant
proeven met soortgelijk afvalwater in een
UASB-reactor.
Praktijkervaringen t.b.v. energie-opwekking
De infrastructuur van de Israëlische
Kibboetzim blijkt zeer geschikt voor de
ontwikkeling van processen voor hergebruik van afvalstoffen. Marchain liet
zien dat milieu-effecten, energiesituatie,
voedselvoorziening en economie in Israël
op zeer harmonische wijze in projecten
van diverse omvang worden geïntegreerd.
Geheel anders van toonzetting was de
voordracht van Stafford die wees op de
talloze institutionele en economische problemen die grootscheepse invoering van
biogassystemen in Engeland in de weg
staan. Berekeningen toonden aan dat
zonder maatregelen in de fiscale en/of
subsidiesfeer er geen economisch perspectief is voor decentrale anaerobe vergisting
van agrarisch afval bij electriciteitsprijsstijgingen van minder dan 15% per jaar.
Orth bepleitte vergroting van de aandacht
voor gistingsgasgebruik in de zomermaanden in de planning van economisch interessante biogassystemen. Stewart schetste
in een enthousiast gebracht verhaal het
voorbeeld van een 'energyfarm' in NieuwZeeland waar sinds enige jaren het geproduceerde biogas na reiniging en compressie als motorbrandstof wordt toegepast
en het geproduceerde anaerobe surplusslib
betere bemestingseigenschappen lijkt te
bezitten dan kunstmest. Ook in deze voordracht ontbrak echter een economische
vergelijking met alternatieve gebruiksmogelijkheden van het landbouwareaal.

Mogelijke toepassing t.b.v. ontwikkelingslanden
Lettinga voorspelde op basis van eigen
onderzoek toepassing van het UASB-proces
voor directe zuivering van laag geconcentreerd (bv. huishoudelijk) afvalwater in
tropische landen een grote toekomst. De
eenvoud en robuustheid van het proces,
de lage investeringskosten, hoge efficiency
bij temperaturen vanaf 8-10 °C en minder specifiek - hergebruik van energiedrager en stikstof (als nutrient) zijn essentiële factoren in dit - zoals Lettinga
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noemde - toonbeeld van aangepaste technologie. Dat we ons geen overdreven
voorstelling moeten maken van westerse
technologie export naar derde wereldlanden werd gedemonstreerd door Chen
Ru-Chen in zijn presentatie over 50 jaar
ervaring met de constructie van biogasinstallaties op het platteland van de
Chinese Volksrepubliek. Ook Chung Po
uit Taiwan bracht in een poster een uiterst
opmerkelijke vinding naar voren: een
biogasreactor in de vorm van een met
aluinaarde versterkte polyester zak, die
zeer simpel in een gat in de bodem wordt
gestationeerd. Menging vindt plaats door
een paar maal per dag op de zak te
dansen. Het grote voordeel is dat je
daarbij geen zere voeten krijgt, hetgeen bij
een metalen of betonnen reactor wel het
geval zou zijn, zoals Chung Po schaterend
uitlegde.

Posterpresentaties
De meeste posters werden gepresenteerd in
de categorieën 'procesontwerp' en 'afvalbehandeling en slibverwerking'. In diverse
posters en ook in de discussie bleek telkenmale het belang van een zeer hoge retentie
van anaëroob actief slib in de bioreactor
teneinde grote omzettingssnelheden te bereiken. Tevens zijn hiermee een korte opstarttijd en een grote mate van reactorstabiliteit gemoeid. Bij continu doorstroomde niet gepakte reactoren brengt de eis
van hoge slibretentie met zich mee, dat
het slib ofwel uitstekende bezinkeigenschappen moet bezitten danwei via een
zeer efficiënte fasenscheiding slib-vloeistof
naar de reactor wordt teruggevoerd.
Lettinga en de zijnen hebben bij de ontwikkeling van het UASB-proces gebruik
gemaakt van het verschijnsel dat zich
onder specifieke omstandigheden een
korrelvormig slibmateriaal vormt met uitstekende bezinkeigenschappen. De achtergronden en de mechanismen van de korrelvorming zijn echter nog lang niet opgeAfb. 2 - CZV-zuiveringsrendement na opstart van
anaerobe fixed film reactor en UASB-reactor ter
behandeling van afvalwater van de zuivelindustrie
(Van den Berg en Kennedy).
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Afb. 3 - CZV-rendement van anaerobe fixed film
reactor en UASB-reactor als functie van de
CZV-belasting (Hall).

helderd en het is dan ook nu al gebleken
dat bij bepaalde typen afvalwater en met
name bij fluctuerende influentcondities de
slibeigenschappen aanzienlijk kunnen afwijken van die van het ideale korrelslib.
Slibuitspoeling en reductie van de efficiency
zijn dan het gevolg, wanneer geen extra
aandacht wordt geschonken aan de scheiding slib-water, die in feite een drie fasenscheiding slib-gas-water dient te zijn omdat
veel slibdeeltjes met ingesloten of aangehechte methaangasbellen in de reactor
omhooggestuwd worden. Heel duidelijk
bleek de verminderde efficiency van het
UASB-proces onder niet-ideale omstandigheden in de vergelijkende reactorstudies
die door Canadese onderzoekers werden
gepresenteerd.
Van den Berg en Kennedy toonden aan
dat de verschillen tussen het UASB-proces
(3-75 1 inhoud) en het anaerobe filmproces (35 1 inhoud) bij de behandeling
van diverse typen afvalwater (effluent van
conservenindustrie, destilleerderijen en
zuivelindustrie) als volgt zijn te karakteriseren:
— de UASB-reactor start aanzienlijk langzamer op dan zijn concurrent (zie afb. 2);
— de UASB-reactor is bij belastingen
lager dan ± 15 kg COD/m 3 .dag superieur
aan de anaerobe filmreactor wat CODverwijdering en gasproduktie betreft. In
het hogere belastinggebied functioneert de
filmreactor beter (zie afb. 3).
Overeenkomstige resultaten werden geboekt door Hall die drie reactortypen op
pilot-plantschaal vergeleek, t.w. de anaerobe filmreactor (1 m 3 ), de UASB-reactor
(1 m 3 ) en het anaëroob gefluidiseerd bed
(60 1),bij de behandeling van het effluent
van een thermische slibbehandelingsunit.
In dit onderzoek bleek het scheidingsrendement van de bezinker in de upflowkolom zeer laag wanneer zich veel slibdeeltjes in de naar boven stromende suspensie bevonden. Blijkbaar is het van
belang voor bepaalde typen afvalwater de
werking van de bestaande bezinker van de
UASB-kolom te verbeteren of wellicht
andere efficiëntere typen scheidingsappa-

ratuur te ontwikkelen. Zo wordt in het
ANAMET-proces een lamellenseparator
toegepast. Eggers presenteerde op het
symposium een drijvend scheidingsfilter,
bestaande uit zich onderling van elkaar
bewegende plastic bolletjes. In het algemeen is duidelijk dat nog veel ontwikkelingsonderzoek aan diverse typen anaerobe
reactoren nodig is om voor elk specifiek
(afvalwater)probleem een optimale (reactor) oplossing te formuleren.
Verder kwam uit de posters op de twee
genoemde gebieden naar voren:
• Microbiologen en technologen zijn het
in het algemeen eens over:
- keuze voor 1-traps proces, wanneer bij
de afbraak van substraat de hydrolyse de
snelheidsbepalende stap is, of wanneer het
substraat zich (grotendeels) in de vorm
van lagere vetzuren bevindt;
- keuze voor 2-traps proces, wanneer
hydrolyse niet noodzakelijk is of zeer snel
verloopt en de methanogene fase snelheidsbepalend is.
• De trend dat anaerobe (voorbehandeling in beeld komt voor die afvalwaterstromen, waarvan tot voor kort werd gedacht dat dit technisch en economisch niet
aantrekkelijk was, bv. afvalwater van de
papierindustrie en chemische industrie.
• De ontwikkeling in de anaerobe afvalwaterbehandeling naar complexere systemen (ééntraps, meertraps, anaeroob-aeroob
e.d.), terwijl er in de biogaswereld een
duidelijke tendens is naar simpele en
robuuste systemen waarmee de technische
introductiedrempel verlaagd wordt. Daarentegen is er op het biogasterrein een groei
naar complexere systemen ten behoeve van
gasreiniging en gasbenutting.
• De relatief grote toepassingspotentie van
anaerobe processen in de tropische landen,
zowel op het gebied van industriële en
huishoudelijke afvalwaterbehandeling als
op het gebied van de valorisatie van
agrarisch afval (terugwinning van energie
en meststoffen). Een uitstekend voorbeeld
van het laatste is het twee-traps percolatieproces van agrarisch afval zoals dit ontAfb. 4 - Twee-traps percolatieproces voor de vergisting van agrarisch afval (Voetberg).
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Rioolstelselkeuze Almere-Buiten
Inleiding op de artikelen 'Kwaliteits- en kostenaspecten van de rioolstelselkeuze' en
'Problematiek bij de keuze van een rioolstelsel voor Almere-Buiten'.

wikkeld is door het IBVL te Wageningen
(zie afb. 4).
• De uitstekende uitgangspositie voor de
verdere ontwikkeling van anaerobe processen in Nederland, bepaald door schaalvergrotingsexpertise en produktieve multidisciplinaire samenwerking.
• Grootscheepse invoering van biogassystemen wordt in westerse landen voorlopig nog verhinderd door een aantal factoren, t.w. huiver in de agrarische wereld
omdat er bij de huidige systeemkosten en
energieprijzen nog geen sprake is van een
kostendekkend proces, institutionele bezwaren (o.a. teruglevering van energie aan
de openbare nutsvoorziening) alhoewel in
vele landen zich een wending ten goede
voltrekt.
Ondanks het feit dat de ontwikkeling van
anaerobe gistingsproccssen op het symposium uitstekend zichtbaar is gemaakt,
blijft er zowel bij producenten als bij
potentiële gebruikers de behoefte bestaan
aan een grondige en integrale vergelijking
van diverse op de markt gebrachte systemen. Ook is een nadere vergelijking van
anaerobe en andere processen noodzakelijk
om een maatschappelijk gezien optimale
keuze te doen voor de oplossing van
talloze milieuproblemen, al of niet gekoppeld aan plaatselijke energieschaarste.

Almere-Buiten wordt de derde kern van
de nieuwe stad Almere in Zuidelijk Flevoland (zie afb. 1). Door de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders moest eind 1980 de
beslissing genomen worden over het type
rioolstelsel voor deze kern. In het verleden
is voor de kernen Almere-Haven en
Almere-Stad gekozen voor het gescheiden
rioolstelsel. Dit in navolging van de keuze
voor Lelystad. De ervaringen in Lelystad
waren zodanig, dat het voor de hand lag
om door te gaan op de ingeslagen weg
toen men voor de eerste twee kernen van
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- energiebalans

Almere een keuze moest maken.
Om een aantal redenen is besloten de
stelselkeuze voor Almere-Buiten te onderzoeken. De belangrijkste van deze redenen
zijn:
• Almere-Buiten wordt aan twee kanten
omsloten door de Lage Vaart waarop kan
worden overgestort, terwijl de rwzi-Almere
vlakbij ligt. Deze omstandigheden zijn in
principe gunstig voor een gemengd stelsel.
• Door de situering van Almere-Buiten
zijn geen reservegebieden aanwezig voor
uitbreiding; het is een afgeronde kern.
• De stelselkeuze voor Lelystad is onge-

- bedieningsgemak

Ajh. 1 - De ligging van de kern Almere-Buiten.

Een dergelijke vergelijking zou zich moeten
baseren op de volgende aspecten:
- efficiency
- kosten
- introductiedrempel
- milieufactoren

- kwetsbaarheid
- ervaring
- hergebruik.
In ieder geval tot het derde symposium
voor anaerobe gisting, in 1983 in (waarschijnlijk) de Verenigde Staten te houden,
zullen kenners en buitenstaanders geboeid
blijven door de snelle ontwikkeling van
dit vakgebied.
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Markermeer

veer 16jaar geleden gemaakt; heroverweging van de uitgangspunten leek zinvol.
• In Lelystad zijn uitgebreide gegevens
beschikbaar over het functioneren van het
gescheiden stelsel.
Van twee kanten is informatie ingewonnen.
Aan het adviesbureau Witteveen en Bos is
opdracht verleend om voor Almere-Buiten
zodanige gegevens aan te dragen dat een
vergelijking tussen het gescheiden en het
gemengde stelsel mogelijk was. Daarnaast
heeft een interne werkgroep in meer
algemene zin gerapporteerd over de stelselkeuze. De volgende twee artikelen geven
een overzicht van beide eindrapporten.
In het artikel 'Kwaliteits- en kostenaspecten van de rioolstelselkeuze' ligt de
nadruk meer op de financiële aspecten,
terwijl in 'Problematiek bij de keuze van
een rioolstelsel voor Almere-Buiten' meer
de nadruk is gelegd op de waterkwaliteitsaspecten.
Op basis van de resultaten van beide
studies is gekozen voor het gescheiden
rioolstelsel. Argumenten die met name
bepalend zijn geweest voor deze keuze zijn:
— Uniformiteit van het rioolstelsel voor
Almere als geheel, met als gevolg eenvoudig beheer, eenduidigheid in de bouwvoorschriften en minder kans op vergissingen.
— De flexibiliteit van het gescheiden
stelsel is groter dan van het gemengde.
Dit geldt zowel voor het ontwerp als voor
het stelsel in aanleg.
— Tussen de kosten van het waterhuishoudkundige stelsel (riolering, drainage,
grachten e.d.) bleek geen duidelijk verschil;
dit in tegenstelling tot de kosten van de
riolering afzonderlijk.
— Ook in vuilbelasting door de stelseltypen is geen duidelijk verschil te verwachten. Daarbij wordt opgemerkt, dat
het gemengde stelsel overstort op de Lage
Vaart, terwijl het gescheiden stelsel het
regenwater loost op de grachten.
Daarnaast hebben als motieven gespeeld:
— Het gescheiden stelsel is in opzet eenvoudiger; dus lagere ontwerpkosten.
— Niet onderbeten van het gemengde
stelsel — zoals beschreven in 'Problematiek
bij de keuze van een rioolstelsel voor
Almere-Buiten' — zal extra aandacht voor
de waterdichtheid van het stelsel vragen,
gezien de bodemgesteldheid.
— Het energieverbruik van het gescheiden
stelsel is lager dan van het gemengde.
Bij het gescheiden stelsel bestaat wel het
risico van foute aansluitingen. Nabehandeling van het water uit het regenwaterriool is vrijwel uitgesloten.
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