Stikstofverwijdering metbiorotoren

Voorwoord
De inhoud van deze publikatie is gedeeltelijk
reeds gepresenteerd tijdens het symposium:
'tweetraps biologische zuivering',
georganiseerd door de NVA op 17juni 1982.
Meer in detail zal worden ingegaan op de
experimenten uitgevoerd opder.w.z.i.Boxtel
met betrekking tot stikstof-omzetting door
biorotoren.
Algemeen
Biorotoren zijn niet nieuw in de zuiveringstechniek.

IR.T.W.M.WOUDA
Gem. Technologische Dienst
Oost-Brabant

Reeds in 1929werden onderzoeksresultaten
door tweeonafhankelijke auteurs beschreven
met het biologische wiel zoals één van hen
zijn vinding doopte [1,2]. Het kwam niet tot
praktijktoepassingen.
Die eer komt Hartmann toe die vanaf 1955
alleen en later tesamen met Popelde biorotor
ontwikkelde die door Stengelin op de markt
werd gebracht en inmeerdan700installaties,
vooral indeBondsrepubliek, werd toegepast.
Aan het eind van dejaren zestig luwde de
belangstelling misschien wel mede door het
feit dat door het geringe specifieke
oppervlak, 50 à 70 m 2 /m 3 , grote installaties
niet uitvoerbaar waren.
Rond hetjaar 1970werdinAmerikahet idee
van Stengelin overgenomen doch daarna
gemodificeerd door ander pakkingmateriaal
toe te passen waarbij veel groter
aanhechtingsoppervlak per m 3 inhoud werd
gerealiseerd. Zodoende werd de prijs
aantrekkelijk terwijl ook grote installaties
mogelijk werden. Geholpen door de eerste
energiecrisis ontwikkelde zich in de
Verenigde Staten een sterke belangstelling
voor dit qua energieverbruik gunstige
systeem. Ook inEuropa, met name in
Zweden, werd in het begin der zeventiger
jaren geëxperimenteerd en ook daar werden
gelijksoortige vorderingen gemeld. Thanszijn
in de Verenigde Staten enkele honderden
installaties met biorotoren uitgerust, zowel
voor huishoudelijk alsindustrieel afvalwater.
In veel gevallen betreft het overigens deelzuivering, meestal tweede trap-zuivering.
De omvang van deze installaties varieert van
enkele honderden i.e.,meestalmetéén kleine
rotor (al dan niet in meerdere stappen
verdeeld) tot installatieszoalsdieinOrlando,
Florida, welke 222 rotoren omvat, een
maximale hydraulische kapaciteit van ruim
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90.000 m 3 /d heeft, en alskomplete zuivering
inklusief nitrifikatie en denitrifikatie is
uitgevoerd.

stikstofverwijdering
gN.NH^rr^d

Dimensionering
Bijdedimensioneringvanbiorotorenworden
de belasting en de verwijdering in het
algemeen uitgedrukt ingper m2 pakkingoppervlak per dag. Ook wordt wel gebruik
gemaakt van hydraulische belasting l/m 2 .d.
Een voorbeeld van belastingsmogelijkheden
en daarbij behorende verwijderingspercentages isin afb. 1 gegeven.
Duidelijk blijkt dat bijeenzelfde belasting de
koncentratie een gunstig effekt heeft.
Over de stikstofverwijdering zijn weinig
gegevens bekend, althans buiten
Amerikaansepublikatiesenrichtlijnen[3,4,5].
De daarin vermelde en maximaal toegestane
belastingen overschrijden in het algemeen de
3 gN/m 2 .d niet, terwijl maximale
verwijderingen van 2,5 gN/m 2 .d worden
gemeld. De hydraulische belasting bedraagt
hierbij maximaal 200 l/m2.d (zie afb. 2).
Bijspecifieke toepassing op afvalwater met
zeer hoge stikstofkoncentraties (gemiddeld
780 mg/l) zijn beduidend hogere
verwijderingen tot 17gN/m 2 .d gemeten [6].
Referenties uit andere landen ontbreken of
zijn zeer summier.
Uitvoeringswijze
Een biorotor bestaat uit een horizontale as.
waaropgemonteerd pakkingmateriaal dat als
aanhechtingsoppervlak voor biomassa
fungeert en dat geheel of gedeeltelijk
ondergedompeld door afvalwater wentelt.

»ol/m 2 d
i»l/m 2 d
i 2CM L/rrAj

stikstotbelosting gN_NH 4 /m 2 d

Afb. 2-Stikstofverwijdering alsfunktie vandebelastingbij
verschillende hydraulische belastingen.

meteenfrekwentievan 1 à 1,5 omwentelingen
per minuut.
De lengte van de asvarieert tussen ruim één
meter en circa 7.50meter. Sommige asuitvoeringen zijn vierkant, andere fabrikaten
zijn rond.
De diameter van deze rotoren kan variëren
van 2tot zelfs 5meter. Het pakkingmateriaal
van de moderne biorotoren iskunststof:
PVC, polyethyleen of polystyreen.
De konfiguratie is,afhankelijk van fabrikaat,
verschillend terwijl het pakkingoppervlak
kan variëren tussen 50en meer dan
200m 2 /m 3 pakkingvolume.
Biorotoren hebben een aantal voordelige en
ook nadelige kenmerken.
Alsvoordelen zijn te noemen:
- Het energieverbruik.
Bij BZV-verwijderingspercentages < 90%
wordt uitgegaan van 300 kWh/ton
BZV-verwijderd of minder. Zijn de eisen
hoger dan stijgt ook het verbruik.
Systemen, die (mede) voor hun aandrijving

Afb. 1 - BZ V-verwijdering alsfunktie van de belastingbij verschillende BZ V-koncentratiesinhel afvalwater.
(Bron: brochure Pamco Nederland B.V.).
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lucht gebruiken vallen hoger uit in hun
energiebehoefte.

'FABEL I- Overzicht van verschillende perioden enhun bijbehorende hydraulische belastingen voedingssamenstelling

—De konstruktie en aandrijving zijn
eenvoudig en robuust. Het onderhoud is
tengevolge hiervan dan ook eenvoudig.

nr.

van-tot

1

—Doordat in het systeem slibop een drager
isgehecht regelt het zijn eigen voorraad
afhankelijk van aangeboden afval.
Daarom wordt alleen surplus-slib
afgescheiden, zodat geen slibrecirculatie
behoeft te worden toegepast. Hierdoor en
door de in het algemeen goede bezinkingseigenschappen isde belasting op de
nabezinktank (NBT) laagen kanvaak met de
helft aan bezinkkapaciteit worden volstaan.
In plaats van nabezinktanks worden ook wel
filters toegepast.

3
4
5

16 4- 8'5
9/5- 2/6
3/6-18/6
19/6-29/6
18/8-28/8

—De rotoren moeten worden overkapt in
verband met licht- en weersinvloeden.
De aspekten voor wat betreft horizonvervuiling, lawaai, aerosolen en stank zijn
gunstig.
—De slibeigenschappen zijn in het algemeen
gunstig.Slibindexen minder dan 100ml/gzijn
regel ook bij'moeilijke' afvalwatersoorten als
slachterij- en bierbrouwerijafvalwater.
De indikkingverloopt eveneensgoed,4% tot
zelfs 5% ishaalbaar. Het surplus-slib isgoed
vergistbaar.
—Het systeem is modulair.
Opschalingsproblemen zijn daarom van
beperkte aard. Indien bij de bouwvan een
installatie rekening wordt gehouden met
eventuele uitbreiding dan isdat door latere
toevoeging van rotoren gemakkelijk
uitvoerbaar. Gedeeltelijke uitbedrijfname
van de installatie voor reparatie of inspektie
kan zonder problemen voor de rest van de
zuivering geschieden.
Nadelen zijn er ook:
—De afschrijftermijn iskorter dan
bijvoorbeeld bij een aktief slibsysteem, 15 à
20jaar, hetgeen relatief hoge kapitaalslasten
oplevert.
—Biorotoren zijn minder regelbaar dan
bijvoorbeeld aktief slib installaties. De slibbelasting isin feite niet instelbaar doordat
geen d.s.-gehalte kan worden gevarieerd.
Hoewel in principe mogelijk vindt meestal
geen 0 2 -sturing plaats.
—Er isnog weinig of geen Nederlandse
praktijkervaring bekend.
Het kostenaspekt
De investeringskosten van een biorotorinstallatie moeten in samenhang worden
gezien met de (kleine) nabezinkkapaciteit en
de afwezigheid van slibretoursystemen.
Dan liggen de kosten in dezelfde
grootte-orde alsof ietshogerdan dievaneen

Voedingssamenstelling (vol.%)

Periode

i

Debiet
m-'/h
5
5
7.4
5
2,5

vergelijkbaar aktief slib systeem.
De kortere afschrijvingstermijn leidt dan tot
iets hogere kapitaalslasten voor biorotorsystemen.
De variabele kosten daarentegen zijn lager
vanwege het gunstige energieverbruik en het
geringe onderhoud. Dit laatste kan ook tot
lagere personeelskosten leiden.

effluent
r.w.z.i.

afloop
v.b.t.

Dosering
chemiealiën

100
100
100
80
80

0
0
0
20
20

NaHCO, + NH 4 CL

verder teverdelen ineen aantal perioden, die
gekenmerkt werden door een veranderde
hydraulische instelling en/of samenstelling
van de voeding.
In het bestek van deze publikatie iseen
beperkt aantal perioden gekozen voor de
verdere bespreking van de meetresultaten.
In tabel Iiseen overzicht van die perioden
gegeven met hun onderlinge verschillen.

Nitrifikatie met biorotoren
De r.w.z.i. Boxtel moet worden uitgebreid
van de huidge kapaciteit van 43.500 i.e. tot
90.000 i.e.Ook hydraulische aspekten nopen
tot aanpassing.
Op basis van uitgebreide voorstudie en
eerdere proefervaringen werd gekozen voor
uitvoering met biorotoren. Vanwege de
onzekerheid omtrent de prestaties met
betrekking tot de stikstofverwijdering werd
besloten tot een proef op semi-technische
schaal. Amerikaanse literatuurbronnen
vermelden alsmaximale belasting circa
3 gN-NH 4 /m 2 .d en een maximale
verwijdering van circa 1,5 tot 2,5 g/m2.d.
Andere bronnen meldden ons uit praktijkervaring verwijderingen van meer dan
10gN-NH 4 /m 2 .d bij voornamelijk
huishoudelijk afvalwater.
Proefopstelling
Afb. 3geeft een schema van de gebezigde
proefopstelling. Hierbij dient hetvolgende te
worden opgemerkt.
De waterinhoud van de tank met beide
rotoren was 3,2 m 3 (elk kompartiment
1,6m 3 ). De rotoren hadden een diameter van
2m, het pakkingmateriaal was PVC.
fabrikaat Munsters; Plasdek 140 m 2 /m 3 .
De biorotor werd geleverd door de Zweedse
firma NOVA. Het nuttige oppervlak per
rotor was 260 m2, waarvan circa 40% ondergedompeld. De waterinhoud van de
nabezinktank was 0,23 m3, het
oppervlak 0,36 m2. De NBT werd door
middel van een Mohno-pomp gevoed met
een konstant debiet van 0,3 m 3 /h
(deelstroom uit het 2 e kompartiment).
Verloop van de proef
De proef werd uitgevoerd in de periode
maart-augustus 1981.Na de inloopfase, die
extra lang duurde door in de maart en april
heersende lage temperaturen, was de proef

De installatie werd op 17maart opgestart en
was aan het begin van periode 1 dus circa
4weken in bedrijf. Hoewel in periode 1 een
duidelijke nitrifikatie plaatsvond waren de
temperaturen in het algemeen laag.
Periode 2onderscheidde zichdanook vande
I e periode door een duidelijk hoger
temperatuurniveau. Hierdoor werd de
nitrifikatie in de bestaande r.w.z.i. beter,
waardoor de binnenkomende N-vracht in de
proefinstallatie geleidelijk terugliep.
In periode 3werd derhalve het debiet
opgevoerd om een voldoende belasting te
handhaven en tevens het effekt van een
kortere verblijftijd te bestuderen.
In periode 4werd de verblijftijd weer tot de
oorspronkelijke teruggebracht, terwijl extra
BZV- en N-belasting werd gerealiseerd,
doordat een deel van de voeding betrokken
werd uit de afloop van de voorbezinktank
van de r.w.z.i.
Inperiode 5wasdehydraulische belasting de
helft van die in periode 4. Bijeen gelijkblijvend procentueel aandeel voorbezonken
water was hiermee ook de binnenkomende
vracht aan BZV- en N-verbindingen lager.
Door chemicaliën in de vorm van natriumbicarbonaat en ammonium-chloride toe te
voegen werd de stikstofbelasting opgevoerd,
terwijl ook het bicarbonaatgehalte werd
beïnvloed.
Monstername en analyses
Zoals aangegeven in afb. 3konden op
4plaatsen monsters worden afgetapt: het
effluent van de r.w.z.i., alof niet met
chemicaliën gedoseerd; het voorbezonken
water van de r.w.z.i. (uit deze twee werd de
samenstelling van de voeding van de rotoren
berekend);dan het water na behandeling in
het I e kompartiment, juist vóór de overstort
en tenslotte het effluent (afloop NBT).
In de periodes 1,2en 3toen nog geen
voorbezonken afvalwater werd toegevoegd.
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werd ook deafloop van het2 e kompartiment
bemonsterd.
Deverzamelmonsters opde4punten werden
overdag genomen; dat wasin het algemeen
van 8.00 tot 16.00 uur. Na inspelen op een
veranderde situatie en aanpassing van de
bakterie-populatie daaraan, gebeurde de
monstername praktisch dagelijks.
Alle analyses werden verricht door het
centrale laboratorium te Boxtel.
Inmonsters uitdewaterfase werden bepaald:
de pH, het m-getal (= meq HC0 3 /1), het
BZV 5 en CZV, het gehalte aan (nitriet
+ nitraat)-, ammonium- en Kjeldahlstikstof
en fosfaatfosfor. Het uit de nabezinktank
afgelaten slibwerd geanalyseerd op het
zwevende stofgehalte,degloeirest endeSVI.

-©-
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Resultaten

CHEMICALIËN

BZV- en CZV-verwijdering
Zoals vermeld, werd de installatie opgestart
op 17maart 1981. Erwerdentmateriaalinde
vorm van retourslib van de r.w.z.i. Vinkei
toegevoegd. De positieve invloed hiervan
moet achteraf betwijfeld worden. Na circa
14dagen werd enige aangroeiing
waargenomen. Op 6aprilwerdvoorhet eerst
kwalitatief N-verwijdering gekonstateerd.
Op 9 april werd de eerste bemonstering
uitgevoerd waarbij een geringe BZV- en
CZV-reduktie viel waar te nemen.
Vanaf 16april werd regelmatig bemonsterd.
In tabel II iseen overzicht gegeven van de
gemiddelde kondities waaronder de biorotor
in de periode 1 t/m 5werd bedreven.
Voorzover er nog BZV-verwijdering
mogelijk was,geschiedde dit praktisch
volledig in de I e trap.Bij de
CZV-verwijdering was nogenige (extra)
afname in de 2 e trap te konstateren.
Opgemerkt moet worden dat de belastingin
het systeem uitgedrukt ingBZV/m 2 .d

Afb. 3 -Schema vandegebruikte proefinstallatie. Heteffluent vander.w.z.i.Hoxtelwordt eventueelmet chemicaliënen
gemengd met eendeelvoorbezonken afvalwaternaeenmengzone viarotorIenrotor2geleid. Eendeelvandeafloop wordt
viaeen nabezinktank ontdaan vansurplusslib. Op 4plaatsen vindt bemonsteringplaats.

(gCZV/m 2 .d) zeer laagwas,met
uitzondering van periode 4.
Uit de proeven kan dan ook geen konklusie
worden getrokken met betrekking tot het
vermogen om BZV c.q. CZV te verwijderen.
Degemiddelde B Z V T o r (BZV F )belasting in
de I e trap varieerde tussen 7en 14
(resp. 1,6 en 7,2) g/m2.d, met een uitschieter
van 34 (10,2)g/m2.d in de periode 4.
Aangezien het koncentratieniveau laagwas
zijn de verwijderingscijfers navenant max.
3,4g BZV F /m 2 .den 9gCZV F /m 2 .d.
De effluentkwaliteit varieerde tussen 4 en
11 mg BZVp/1, en alsBZV T O T tussen 13en
22 mg/l.
Het verschil tussen BZV F cn B Z V x o T m o e t
worden toegeschreven aan het 'puntslib'. dat
met het effluent werd meegevoerd en dat

TABEL II—Overzicht van BZV-en CZ V-koneentraties (mg/l), de BZV-resp.CZ.V-belasting iß) en -verwijdering(V)
uitgedrukt ing/m2.d en de CZVI BZV-verhouding. Deaanduidingen 'in', 'uilI' en 'uit2' staanvoor respektievelijk inloop
Ie trap,afloop Ie trapen afloop 2e trap.het onderschrift TOT geeftaantotaal,1-betekentfiltraat.
BZV'J-Qy
Koncentratic

B

Konccntralie

V

Periode

In

Uit 2

Trap 1

In

Uit 1

Uit2

Trap 1

Trap2

Trap 1

1

25
23
2J
73
35

IX
16
21
15

11
10
14
34
X

16
9
II)
22
23

13
9
10
15
6

11
9
10
10
4

7.2
4.3
7,0
10.2
2.4

5.X
4.1
7.0
6,8
0,7

1,4
0.2

T

3
4
5

CZVp
B

(Concentratie

-

3,4
1.7

CZVp'BZVpVerhouding

V

N-verwijdering (zie tabel III)
In de monsters werd bepaald het gehalte aan
N - N 0 2 +N 0 3 , N-NH 4 F enN-Kj.
Deresultaten zullen op basisvan N-NH 4F
worden besproken, ook alomdat dit in de
literatuur meestal alsgrootheid wordt
gehanteerd.
De verwijdering aan N-NH 4 Fwasbijna altijd
inovereenstemming metdieaan N-Kj (gelijk
of iets minder) en correspondeerde tevens
met de toename aan N - N 0 2 + N 0 3 .
Uit de resultaten blijkt dat slechts gedurende
periode 4 de BZV-belasting van de I e trap te
hoog was,zodat de N-verwijdering stopte.
De koncentratie van het inkomende
water bedroeg toen gemiddeld
73 (22) mg B Z V T O T (BZV F )/I en de

BZVp
B

inherent isaan dit type installaties.
Bijpraktijk uitvoering iseen verbetering te
verwachten in het gehalte aan zwevende stof
en dusook BZV TO y.

Periode

In

Uit 1

Uit 2

Trap 1

Trap2

Trap 1

In

Uitl

Uit2

1
2
3
4
5

105
S3
79
102
107

97
77
77
85
71

90
74
76
75
62

4X
38
54
47
25

45
36
53
39
16

3
2
1
8
9

6.8
8,8
7,7
4.6
4,7

7,7
X,7
7,5
5,7
1 1,5

8,4
8,6
7,8
7.7
13,8

belasting 34 (10,2)g BZV/m 2 .d.
Tevens valt op dat de verwijdering in de
2 e trap steeds hoger wasdan in de I e trap.
Ondanks het feit dat in periode 1 de buitentemperatuur vaak lager dan 10°Cwas
(watertemperatuur circa 12°C)en regelmatig
nachtvorst voorkwam, nitrificeerde de
installatie in beide trappen, waarbij de
gemiddelde verwijdering op 1,8 resp.
1,9 g/m 2 .d uitkwam.
Periode 2 welke onder wat hogere
temperatuur verliep leidde tot hogere
verwijderingen waarbij in de tweede trap
gemiddeld 3g/m2.d werd bereikt bij een
belasting van 10g/m2.d.
In periode 3waarin de hoogste hydraulische
belasting werd toegepast steeg de
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Een korrelatie tussen het bicarbonaatgehalte
van het inkomende wateren de
N-verwijdering kon echter niet worden
vastgesteld (zie ook hierna).

TABEL III — Overzicht van N-NH4-koncentratie.s (mg/l) en destikstofbelasting (B) en -verwijdering (V) uitgedrukt in
glm2.d. De aanduidingen 'in, 'uit Ven 'uit2' staan voor respektievelijk inloop Ie trap,afloop Ie trapenafloop 2e trap,het
onderschrift Fbetekent filtraat.
N-NHUp
Koncentratie

V

B

Periode

In

Uit 1

Uit2

Trap1

Trap2

Trap 1

Trap2

1
2
3
4
5

38
26
24
37
84

34
22
?2
37
69

30
16
13
34
49

17.5
12.0
16.4
17.1
19,4

15.7
10.2
15.0
17.1
15,9

1,8
1,8
1.4

1,9
3
6,1
1,4
4,6

verwijdering in de tweede trap zelfs tot meer
dan 6g/m 2 .d. In hoeverre in deze korte
periode vaneen stabieletoestand kanworden
gesproken isachteraf niet geheel vast te
stellen.
In periode 4 bleek de tweede trap slechtsin
staat een geringe hoeveelheid stikstof te
verwijderen, waarbij het effekt van de hoge
BZV-belastingkennelijk nogeen rolspeelde.
In periode 5 tot slot wassprake van een
stabiele situatie met goede kondities voor
nitrifikatie. Door kunstmatig de stikstofbelasting ietsop te voeren bleek een
verwijdering van gemiddeld 3,5 in de eerste
en 4,6 g/m 2 .d in de tweede trap te bereiken.
Een indikatie voor de haalbare
N-verwijdering per trap geeft de
samenstelling van het afvalwater zoals dat
binnenkomt, uitgedrukt in de
CZVp/BZVpverhouding (afb. 4). Hoewel de
Afb. 4 -Stikstofverwijdering per trapalsfunktie vande
CZ Vp!BZ V'f-verhouding in liet binnenkomende
afvalwater van die trap.

•

•/
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2

/
o

•
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• 2*trap

o
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s
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o
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8
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0
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2

/
/ o
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o

vertKMJding NH4F/BZVp m1etrap
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2

Afb. 6 - Stikstofverwijdering van beide trappen alsfunktie
van de BZ Vf-belasting inde Ietrap.

U

belasting ! e t r a p gBZVp/m2d

Aß. 7- N-NHt-koneentratie inheteffluent alsfunktie van
de binnenkomende koncentratie inde2e trapbij
verschillende hydraulische belastingen.

NH++1.830 2 +1,98 HCO- 3 -»0,021C 5 H 7 N0 2 +
1,041 H 2 O+0,98NO- 3 +l,88H 2 CO 3

verwijdering 1 e + 2 e t r a p
gN_NHt/m2d

U

Zowel de omzetting van NH 4 in N 0 2 en
vervolgens in N 0 3 alsde celsynthese van
Nitrobacter en Nitrosomonas gaan gepaard
met verbruik van bicarbonaat (HC0 3 ) bij de
normaal heersende pH-kondities van minder
dan 8.3.
Voor de NH 4 -oxidatie geldt de overallformule
N H + + 2 0 2 + 2HCO5-» NO-3+
2 H 2 C 0 3+ H 2 0
en indien ook de cel-synthese wordt
'meegenomen'

Afb. 5 -Stikstofverwijdering van heide trappen alsfunktie
van de N'H\p!BZV'f-verhouding inhet binnenkomende
afvalwater in de Ie trap.

6

Enkele faktoren zijn:
- de koncentratie van BZV, CZV en
N-verbindingen in het afvalwater en hun
onderlinge verhoudingen;
- de water- en omgevingstemperatuur;
- het voedingsdebiet (verblijftijd);
- het bicarbonaatgehalte;
- depH.
Behalve de afzonderlijke faktoren kunnen
ook kombinaties van faktoren worden
bekeken. Omdat inhet algemeen faktoren als
koncentratie, temperatuur en pH niet of
slechts gedeeltelijk instelbaar zijn, wordt het
bijna onmogelijk om bijgelijktijdige variaties
vanmeer danéén komponent deinvloeden te
bepalen. Vandaar dat gezocht werd naar een
interpretatie via regressie-analyse.
Deze analyse werd uitgevoerd door het
ingenieursbureau T.A.U.W.-Infraconsult.
Alleen deprestaties vande 2 e trapwerden in
deze analyse betrokken.

Invloed bicarbonaat-gehalte

o

0

spreiding in de meetpunten duidelijk is lijkt
een positief verband tussen de
CZVp/BZVpverhouding van het
binnenkomende afvalwater en de stikstofverwijdering in de desbetreffende trap
aanwezig.Ten overvloede wellicht dient
opgemerkt te worden dat de relatie slechts
voor de situatie in Boxtel kwantitatieve
betekenis heeft. Voor andere soorten
afvalwater kan zijslechtseen indikatie geven.
Uit afb. 5blijkt dat ook een hoge verhouding
NH 4 F /BZV F in het inkomende afvalwater
gunstig is(in dit geval isop de vertikale as de
totale verwijdering uitgezet).
Indien de N-verwijdering over beide trappen
wordt vergeleken met de BZVp-belasting op
de I e trap,dan lijkt een kritischegrens boven
de 10g/m 2 .d te liggen (afb. 6).
In Amerikaanse literatuur wordt vaak
aandacht besteed aan de relatie inloop- en
effluentkwaliteit (in N). Daarom isin afb. 7
voor een tweetal perioden het verband
gegeven. Periode 2en 3vonden plaats onder
verschillende hydraulische (dusook stikstof-)
belastingen. De verwijderingspercentages
zijn echter vergelijkbaar.

6 t gN.NH^/m^d

U

0

3.5

De stikstofverwijdering wordt beïnvloed
door een aantal vaak simultaanveranderende faktoren. Sommige van deze
faktoren zijn te regelen, andere niet of
gedeeltelijk.

erwijdermg 1 * 2 e trap

verwijdering
gN_NH t /m 2 d

6

-

Regressieberekeningen

6

8

D

Dewaarde van het bicarbonaatgehalte wordt
weergegeven door hetm-getal (waardevanm
isgelijk aan het aantal meq HCO3/I).
Bij oxidatie van 1 meq NH4/1wordt bij de
normaal heersende pH-waarde ongeveer
2meq HC0 3 /1verbruikt. Bijonze metingen
werd dezewaardeook inderdaad vastgesteld.
Gedurende enkele dagen tijdens periode 2
en 5werd extra bicarbonaat toegevoegd.

« periode 2. Q= 5m 'h
o periode 3. Q =7,Am3/h
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altijd laag is,wasgeen verslechtering in
effluentkwaliteit te konstateren in tijden van
verslechterde bezinkkwaliteit.

e

UITGAANDE VRACHT (GEMETEN IN2 TRAP)
2
30- g N_NH4/m d

-30%

20% -10% %

+10% +20% +30%
o

Dimensionering vander.w.z.i. Boxtelna
uitbreiding

UITGAANDE VRACHT (BEREKEND)

H1
40
Afb. H- Vergelijking vandegemeten uitgaandestikstofvracht inde2e trapendeberekende vrachtuitderelatie[l]. Voor deze
laatsteberekening werden overige gemeten grootheden alsdebiet, inloopkoncentratie (N-NHJ en bicarbonaatufname
gebruikt. 75% vandemetingen wordt binnen ±20% nauwkeurigheid voorspeld en 93% binnen ±30%.

Uitgegaan werd van een funktie van het
algemene karakter:
F = KAaßbCc
De beste beschrijving van de metingen bleek
met de volgende korrelatie te geven
V = B- 0 , 0 4 1 B'.72t-0,36AC-0.76
[l]
waarin
V = verwijdering 2 e trap (g N-NH 4 /m 2 .d)
B = belasting 2 e trap
(g N-NH 4 /m 2 .d)
AC = bicarbonaatverbruik 2 e trap
(meq HC0 3 /m 2 .d)
e
t = verblijftijd 2 trap
(h)
In afb. 8 isde spreiding inde gemeten
uitgangsvracht (B-V) ten opzichte vande via
vgl [1]berekende waarde uitgezet.
Daartoe werden in relatie [1]de overige
gemeten grootheden alsdebiet, inlaatkoncentratie (N-NH 4 ) en de verbruikte
bicarbonaat ingevuld. Ongeveer 75% van de
metingen werd binnen ± 2 0 %
nauwkeurigheid voorspeld en 93% binnen
±30%.
Een andere ietsminder nauwkeurige
korrelatie bleek
V = B - O ,125B1.561-0.23
[2]
Met deze relatie kon 62% van de metingen
binnen ± 2 0 % en 81% binnen ± 3 0 % worden
voorspeld. Voordeel van deze korrelatie
boven [1] isechter dat zegeen vcrschilmeting
over de trap bevat, waardoor in principe
uitgaande van beginkondities een
verwijdering kan worden voorspeld.
De relatie geeft in feite de stikstofbelasting
en de hydraulische verblijftijd (ook te

interpreteren als koncentratieinvloed) aan
alsbelangrijkste faktoren voor de
verwijdering. Een invloed van CZV of BZVbelasting was niet aantoonbaar (opgemerkt
moet worden dat deze belastingen in het
algemeen zeer laag waren). Uit de relatie is
vast te stellen dat bij oplopende belastingen
totcirca 10gN/m 2 .deen hogere verwijdering
volgt. Daarboven stabiliseert zich de
verwijdering of neemt zelfs af, afhankelijk
van de heersende hydraulische belasting.
Het lijkt daarom uitpraktische overwegingen
goed om in de situatie van de r.w.z.i. Boxtel
uit te gaan van een belasting van maximaal
10gN/m 2 .d.
Slibeigenschappen
Tijdens de proeven wasaan de kleur van het
slibgoed waarneembaar ofhet slibbetrof dat
organische koolstof verwijderde, dan wel
nitrificeerde. In het eerste geval wasde kleur
grijs en in het tweede bruin/brons-kleurig.
Veranderingen in belasting waren snel
waarneembaar doordat de kleur van de
slibmassa zich snel aanpaste.
Regelmatig werd de slibvolumeindex (SVI)
van het in de nabezinktank verzamelde slib
bepaald. In de periode 1 t/m 3wasde index
stabiel en laag ( < 60 ml/g). In de daaropvolgende periode verslechterde deze en
varieerde een tijdlang tussen de 80 en
200ml/g. Aan het eind van de proef volgde
een herstel totwaarden beneden de 100ml/g.
Aangezien echter de drogestofbelasting op
de nabezinktank bijdit zuiveringssysteem

Bijde uitbreiding vander.w.z.i.Boxtel wordt
uitgegaan van een maximale pompkapaciteit
van 2.650 m 3 /h. De d.w.a. aanvoer isgeschat
op800 m 3 /h (gedurende 14uren peretmaal),
terwijl een reciculatiedebiet van 720 m 3 /h
over de bestaande oxidatiebedden wordt
gehandhaafd, zolang de aanvoer beneden de
1.400m 3 /h blijft.
De biologische belasting wordt geraamd op
totaal 4.860 kgBZV/d. Na voorbezinking
resteert 4.005 kgBZV/d ennade I e trapnog
934 kg BZV/d. In de tweede trap volgt een
nazuivering tot effluentkwaliteit, welke
volgens het programma van eisen
s£ 15mg BZV/1dient te zijn.
De totale stikstofbelasting bedraagt
1.040 kg N-Kj/d, na voorbezinking
936 kg N-Kj/d en na de ie trap
616 kg N-Kj/d. In de tweede trap zal nog
356 kgN-Kj verwijderd dienen teworden om
te voldoen aan de eis 75% van de binnenkomende stikstofvracht te verwijderen
(onder zomerse omstandigheden).
De huidige installatie welke isgebouwd voor
een biologische kapaciteit van 43.500 i.e.
bestaat uit 2clarigesters,waarvandeclarifiers
een totaal oppervlak van 628 m 2 hebben en
de onderliggende gistingsruimte 1.800 m 3
bedraagt. Hierna volgen twee met
lavabrokken gevulde oxidatiebedden van
ieder 908 m 2 oppervlak en een effektieve
hoogte van 2,40 m. De twee nabezinktanks
hebben een totaaloppervlak van 760 m2 en
een volume van 1.560 m3. Bij maximale
aanvoer isde oppervlaktebelasting
l,3m 2 /m 3 .h.
Bijuitbreidingwordt naastdetweebestaande
'straten' een parallelstraat gebouwd
bestaande uit een voorbezinktank
(oppervlak 350 m2, inhoud 875 m 3 ) en
biorotoren. De hydraulische belasting van
alle drie parallelstraten wordt gelijk.
Het (gedeeltelijk) tussenbezonken water
wordt vervolgens in de tweede trap geleid
waar nazuivering en nitrifikatie plaatsvindt
met biorotoren.
De tweede trap wordt uitgevoerd in twee
gelijke stappen. Bij keuze van een stikstofbelasting in de eerste stapvan 10gN/m 2 .d.
bedraagt de BZV-belasting 15g/m2.d,
voldoende laag om nitrifikatie naast de
resterende BZV-verwijdering tot effluentkwaliteit toe te staan.
Het filteroppervlak bedraagt 6,2.104 m2.
Deverwijdering aan stikstof zal naar
verwachting 3gN/m 2 .d bedragen
(185 kg N/d).
De tweede stapwelke hetzelfde oppervlak
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heeft, wordt derhalve belast met 7gN/m 2 .d
en zal tenminste tot eenzelfde verwijdering
van 185 kg N/d kunnen komen. De totale
stikstofverwijdering van de installatie zal
hierdoor op 790 kg (76%) uitkomen.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het
laatste deel van de tweede trap uitsluitend de
stikstofverwijdering tot doel heeft, waardoor
de (financiële) konsekwenties van de eis te
komen tot 75% verwijdering, anders dan bij
bijvoorbeeld een aktief slibinstallatie, zijn
vast te stellen.

Inleiding
Het van de Luchthaven Schiphol afkomstige
afvalwater wordt door de NV Luchthaven
Schiphol gezuiverd in een afvalwaterzuiveringsinrichting bestaande uit een
laagbelast oxydatiebed met voor- en
nabezinktanks. Het vrijkomende sliben de
humuswordenbehandeldinslibgistingstanks.
Ten gevolge van nieuwe stringente eisen ten
aanzien van het effluent en door de gestage
groei van de Luchthaven isuitbreiding van
vooral het biologische gedeelte van de
inrichting noodzakelijk gebleken. Binnen het

Konklusies
Het onderzoek naar nitrifikatie met
biorotoren ten behoeve van de uitbreiding
van de r.w.z.i. Boxtel heeft tot een aantal
konklusies geleid.

ING. S.A. OLDENKAMP
Technisch Adviesbureau van de
Unie van Waterschappen BV,
Deventer.

—Met het afvalwater van de r.w.z.i. Boxtel
bleek het mogelijk te komen tot een stikstofverwijdering, welke kon oplopen tot
8 gN-NH 4 /m 2 .d.Ten behoeve van
dimensionering kan uitgegaan worden van
3tot5gN/m 2 .dafhankelijk van samenstelling
van het afvalwater en de belasting.
- Ook bij omgevingstemperaturen lager dan
10°Cwerd een nitrifikatie vastgesteld van
1,5 à 2g N/m 2 .d.
—Gedurende een periode waarin de BZVbelasting gemiddeld 34 g BZV TOT /m 2 .d
bedroeg kwam de nitrifikatie volledig tot
stilstand.
— Toename van nitrifikatie trad op bij
oplopende CZV F /BZV F en NH 4F /BZV F -verhoudingen.
- De stikstofkoncentratie in het effluent
bleek rechtevenredig met de invoerkoncentratie te zijn.
- Geen verband kon worden aangetoond
tussen het koncentratieniveau aan
bicarbonaat en de stikstofverwijdering.
Wel korrespondeerde de afname aan
bicarbonaat met de afname aan stikstof en
bleek deze inovereenstemming met
literatuurgegevens.
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kadervan eenaantal randvoorwaarden, zoals
effluenteisen, hinderweteisen, eenvoudige
uitbreidbaarheid en eenvoud van bediening
zijn in een studie een aantal zuiveringssystemen vergeleken, waaronder biorotoren.
Over de zuivering van huishoudelijk
afvalwater door middel van biorotoren isin
Nederland nog weinig bekend.
Door ontwikkelingen, vooral in Zweden en
Amerika, werd besloten het systeem te
beproeven. De proef werd in de periode van
27 mei tot en met 27 augustus 1981
uitgevoerd op het terrein van de zuiveringsinrichting van de NV Luchthaven Schiphol
en wel met een representatieve deelstroom
van het afvalwater. Onderzocht werden een
4-traps-systeem alszodanig en een 3-trapssysteem met een daarachter geschakeld
oxydatiebed. Dit laatste omdat op de
Luchthaven een oxydatiebed aanwezig isdat
goed inpasbaar leek ineen nieuwe opzet.
Het doel van de proef wasna te gaan of een
zuiveringssysteem met biorotoren aan de
stringente eisen ten aanzien van het effluent
zou kunnen voldoen. Daarnaast is aandacht
besteed aan de slibproduktie en zijn een
aantal additionele waarnemingen verricht.
Conclusies
Uit de proeven blijkt, dat een systeem op
basis van biorotoren geschikt isvoor de
biologische zuivering van huishoudelijk
afvalwater, indien aan het effluent geen
extreem hoge eisen worden gesteld.
Indien effluenteisen met een BZV 5 -gehalte
lager dan 10mg/l worden opgelegd, zou

nabehandeling van het effluent via zandfiltratie, trommelfilters e.d. willicht nodig
kunnen zijn.
Uit de resultaten, verkregen uit de proefnemingen, blijkt verder, dat:
— een roterende zeef of voorbezinking als
voorbehandeling noodzakelijk isom
verstopping van de biorotor-pakketten te
voorkomen;
—roterende zeven met zeefopeningen van
0,5-1,5 mm in de praktijk uitstekend bleken
te functioneren;
—bij een overall-belasting van 8à
9 gBZV 5 /m 2 .d een goede afbraak van de
BZV 5 werd verkregen en dat bovendien
voldoende nitrificatie werd bereikt;
—het geproduceerde slibgoed bezinkbaar is
en dat de produktie van slib vrijwel
overeenstemt met de hoeveelheden die door
de fabrikant worden opgegeven en uit de
literatuur bekend zijn;
— een fractie van het slibzeer moeilijk
bezinkt en nogvoor betrekkelijk hoge
BZV 5 -waarden in het effluent
verantwoordelijk is.
In totaal kan worden gesteld, dat bij
toepassing van biorotoren als biologische
zuivering van afvalwater een systeem wordt
verkregen, dat in een aantal opzichten
eenvoudig is,dat gemakkelijk kan worden
uitgebreid en dat door een eenvoudige
overkapping stankproblemen kunnen
worden voorkomen.
Biorotoren
Algemeen
De snellestijging vanenergie-en personeelskosten heeft er toe bijgedragen, dat nieuwe,
minder energieverbruikende en minder
arbeidsintensieve afvalwaterzuiveringstechnieken worden ontwikkeld.Eénvandeze
ontwikkelingen isdedompelschijfofbiorotor.
Bij biorotoren, dompelschijven en
aanverwante systemen wordt een kunststof
medium (b.v.polyester, polystyreen of
polyetheen; glad, geribd of gegolfd)
gemonteerd op een centrale stalen as.
Hetgeheel wordt gemonteerd in een bassin.
Het rotormedium, dat een groot specifiek
opppervlak bezit, roteert half ondergedompeld in het afvalwater (zie afb. 1).
Afb. 1 - Biorotor.

