Anaerobe zuivering in fixed film reactoren

Onder auspiciën van de IAWPR is van
16-18 juni 1982 te Kopenhagen een seminar
gehouden met als titel 'Anaerobic Treatment of Wastewater in fixed film reactors'.
De ca. 75 deelnemers aan dit seminar
kwamen uit meer dan 20 landen.
Uit Nederland waren er vertegenwoordigers
van de Landbouwhogeschool Wageningen,
de Universiteit van Amsterdam, GistBrocades en het RIZA.
In fixed film reactoren heeft het slib zich
gehecht op veelal inerte dragermaterialen.

IR.W. VAN STARKUNBURG
Rijksinstituut voor
Zuivering van Afvalwater

Hierdoor ontstaat een zogenaamde biofilm.
De dikte, vorm en hoedanigheid van de
biofilm kan per reactortype verschillen.
Tijdens dit seminar zijn ook reactortypen
waarbij geen specifieke slibdrager wordt
toegevoegd onder de loep genomen. Het
anaëroob contact-proces (recycled fIocs) en
de gistingstank (digester) kunnen niet als
biofilmreactoren worden beschouwd.
1. Reactor type
Bij anaerobe processen zijn verschillende
typen reactoren in gebruik. Uit de literatuur
komen een achttal basistypen naar voren
(zieafb. 1en 2). [1.1.]
Sommige reactortypen uit de aerobe zuivering hebben ook toepassing gevonden in
de anaerobe processen (oxidatie beddenvast anaëroob filter, biorotoren-bewegende
anaerobe bed, actief slibproces - anaëroob
contact proces).
Hiernavolgend wordt van de in afb. 1en 2
afgebeelde reactortypen een korte omschrijving gegeven. Tevens is per reactorAfb. 1-5 basistypen anaerobe fixed film
reactoren.
Vast anaerobe filter
Fixed bed
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Afb. 2-3 basistypen anaerobe vlokken.

type aangegeven wat de belangrijkste resultaten voor de anaerobe behandeling van
afvalwater zijn. Hierbij wordt alleen ingegaan op gerapporteerde praktijk-ervaringen
of veelbelovend onderzoek in proefinstallaties.
a. vast anaëroob filter (fixed bed reactor)
De micro-organismen hebben zich gehecht
op in de reactor aanwezige inerte dragermaterialen. Deze materialen komen veelal
overeen met die welke ook bij de aerobe
oxidatie-bedden worden gebruikt.
Het te behandelen water doorstroomt het
bed verticaal. De stroom kan zowel neerwaarts (down flow) als opwaarts (upflow)
zijn. Zonder recirculeren is, ondanks verstoring van het stroombeeld door opstijgende gasbellen, sprake van een propstroommodel.
Surplus-slib wordt tegelijk met het afvalwater afgevoerd.
Een wezenlijk gevaar bij het anaëroob filter
is het optreden van verstoppingen en van
kortsluitstromen. Dit is met name het geval
bij afvalwater met hoge gehalten aan gesuspendeerd materiaal.
Van den Berg (Canada) [1.2.] heeft veel
onderzoek gedaan aan down flow anaerobe
filters voor de behandeling van afvalwater
uit de melk-verwerkende industrie. Als
vulling in de reactor wordt gebruik gemaakt
van roosters van gebakken klei. Materialen
als glas en PVC bleken minder goed te
voldoen, doordat hechting van microorganismen hierop moeilijker bleek.
Bij vergelijkende proeven van een anaëroob
filter met het UASB-proces (upflow anaerobic sludge blanket = opwaarts doorstroomde anaerobe slibdeken) bleek het
filter bij meer verdund afvalwater beter te
voldoen.
Bij de onderzoeken werd bij hogere CODbelastingen een lagere verwijdering gevonden wat kan wijzen op een COD-afbraak
volgens een eerste orde reactie (CODbelasting versus COD-verwijdering). Een
voordeel van het vaste filter is de relatieve
ongevoeligheid voor hydraulische overbelasting.
Een duidelijk nadeel is het grote volume
wat aan de reactorinhoud wordt onttrokken
door de aanwezigheid van het inerte filter-

materiaal. Dit kan de inhoud in sommige
gevallen met 30 '7c verminderen. De investeringskosten worden daarom niet alleen
verhoogd door de aanschaf van het dragermateriaal maar ook door reactor-volumeverlies.
Enige maanden geleden is op Costa Rica
bij de fabrieken van Bacardi Rum [1.3.]
een down flow anaëroob filter in gebruik
genomen van 13.000 m:i.
Naar verluid zou de installatie naar tevredenheid werken en door de gasproduktie
ook economisch gunstig zijn. Nadere gegevens omtrent COD-belasting en omzetting
waren niet bekend.
In Finland wordt momenteel een systeem
uitgetest waarbij pentachloorfenolhoudende
grond wordt doorstroomd, waarbij het
drainwater in een anaëroob filter (proefinstallatie) wordt behandeld [1.4.].
De resultaten van dit onderzoek zijn totnogtoe hoopvol. De belasting van het
systeem is weliswaar zeer laag (enkele
kilogrammen COD/m 3 .dag), maar afbraak
van pentachloorfenol vindt wel degelijk
plaats. Deze opzet komt enigszins overeen
met de door het Instituut voor Bewaring en
Verwerking van landbouwprodukten in
Travemünde [2] gepresenteerde methode
voor de vergisting van vaste landbouwafvallen.
b. Bewegend bedreactor (moving bed
reactor)
De micro-organismen bevinden zich op een
inert plastic medium dat door de vloeistof
draait. De snelheid tussen het draaiende
medium en het afvalwater geeft enige
controle over de dikte van de biofilm.
Dit reactortype is te vergelijken met de
in de aerobe waterzuivering gebruikte biorotoren.
c. Geëxpandeerd bed reactor (expanded
bed)
De micro-organismen hebben zich gehecht
op inert dragermateriaal zoals zand,
gravel, antraciet of plastic. De diameter
van de gebruikte materialen is vaak groter
dan bij een gefluïdiseerd bed reactor. Het
bed wordt geëxpandeerd door een hoge
opwaartse snelheid. Dit wordt bereikt door
zeer veel te recirculeren. De bed-expansie
wordt op een nivo gehouden waar de
deeltjes hun plaats in het bed nog juist
behouden. De dikte van de biofilm wordt
gereguleerd door het fysieke contact tussen
de deeltjes. Het optreden van kortsluitstromen in een geëxpandeerd bed is een
wezenlijk probleem.
Voordelen van een hoge mate van recirculatie zijn onder andere de mindere
gevoeligheid voor toxische stoffen (als
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Itho BV
Itho BV te Schiedam presenteert op
standnr. N-628 een programma meet- en
regelapparatuur voor afvalwatermeting,
waterbehandeling en waterdistributie, van
haar Deense moedermaatschappij
'Danfoss A.S.-International'.
Het programma omvat o.m.:
ultrasonore flowmeters,
openkanaalmeters,
zuurstofconcentratiemeters,
druk- en temperatuurtransmitters,
thermostatische regelafsluiters,
alsmede een serie frequentie-omvormers
voor de toerentalregeling van transport- en
doseerpompen, afhankelijk van de gemeten
hoeveelheid, druk. verschildruk,
temperatuur e.d.
Op stand N-628 worden een tweetal
Produkten getoond met belangrijke nieuwe
eigenschappen waarhetdetoepassing betreft.
Danfoss openkanaalmeter type EMUC

Aquatech '82
Over enkeleweken begint inde Amsterdamse
RAI voor de negende maal de tweejaarlijkse
'happening' voor watervakgenoten: de vaktentoonstelling Aquatech.
Honderden deelnemers uit 18landen zullen
op een standoppervlak van ruim 36.000 m 2
een keur van materialen, hulpmiddelen,
werktuigen, grondstoffen en technische
apparatuur voor waterbehandeling,
wateropslag, watertransport, waterverbruik,
oeverbescherming en de bewaking van de
waterhuishouding tonen.
Aquatech '82 vindt van 11t/m 18september
plaats in het RAI-gebouw te Amsterdam.
De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag
van 10.00-18.00 uur, zaterdag van
10.00-16.00 uur.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de
organisator van de Aquatech,
Waalhaven ZZ 44, 3088 HJ Rotterdam,
tel.(010)29 96 55.

Deze beproefde ultrasonore doorstroomhoeveelheidsmeter heeft thans een vergroot
meetbereik. Zo zijn de meetbereiken thans
vergroot van 0-50 mm tot 0-3000 mm.

Danfosszuurstofconcentratiemetertxpe EMC'O.
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Loewe pompen
Loewe pompen Nederland BV te Arnhem
presenteert op Aquatech '82:
• OnReg® regelsystemen d.m.v. mikroprocessor: het eerste'denkende' vrij
programmeerbare regelsysteem voorpompen;
• EnReg® sterk energiebesparende
trappenloze toerenregelingen voor pompen;
• Hydrobloc automatische drukverhogingsinstallaties en breaktanks volgens de laatste
voorschriften;
• overige pompen uit het bekende
LOEWE-programma.

Auma-aandrijvingen voor
afsluiters

Danfoss zuurstofconcentratiemeter
type EMCO
Ook deze reeds veel toegepaste meter voor
het meten van de zuurstofconcentratie in
beluchtingsbekkens van waterzuiveringsinstallaties heeft een wezenlijke
produktvernieuwing ondergaan.
Zo isde EMCO thans leverbaar met een zgn.
multiplexer.
Met behulp van deze multiplexer is het
mogelijk met meerdere (zelfreinigende)
sensoren en slechts één meetwaardeomvormer, nauwkeurig zuurstofconcentratie-metingen te verrichten.

het te reinigen afvalwater zijn benodigd om
de juiste installatie te bepalen.
Merrem Techniek BV presenteert ook ten
behoeve van beluchtingsinstallaties voorde
waterzuiveringstechniek alsnieuw produkt
de domes. Deze domes worden onder de
naam Rrandom op de markt gebracht en
onderscheiden zich van andere domes door
een groter beluchtingsoppervlak
(ca. 1.000cm 2 ). Het voordeel hiervan iseen
kleiner aantal aansluitingen, dus geringere
montagekosten.
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Base-Bandsedimentator
en domes
Merrem Techniek BV te Zaltbommel
presenteert op de Aquatech '82 de
Base-bandsedimentator, welke zowel vaste
stoffen alsook opgeloste stoffen uit
industrieel en huishoudelijk afvalwater
verwijdert. Ook de zware metalen zullen met
het slib meegenomen worden. De installatie
iszeer compact t.o.v. conventionele
installaties omdat voorbehandeling,
uitscheiding en slibontwatering inéén unit
zijn gecombineerd. Hierdoor ishet benodigd
oppervlak een vierde gedeelte van
conventionele installaties en kan het
energieverbruik tot één derde gereduceerd
worden. De installatie leent zich voor zowel
chemische zuivering alsvoor de voor- en
hoofdzuivering, en eveneens, door de
eenvoudige probleemloze mogelijkheid van
verplaatsing, voor de tijdelijke opvang bij
piekbelastingen. Laboratoriumanalyses van

Auma-Benelux BV, Leiden, levert,
eventueel uit voorraad, elektrische verstelaandrijvingen indenavolgende uitvoeringen:
type SA. standaard; SAR, regel.; SA (Ex),
explosieveilig.
Voor handbedieningen/of incombinatie met
b.g. electrische aandrijvingen omvat ons
leveringsprogramma de volgende
mechanische reductiekasten:typeGK haakse
tandwielkast: GST tandwielreductiekast;
GS wormwielreductiekast; AS lineaire
aandrijving.
Auma-üandrijvingen voorafsluiters.
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Geveke Werktuigbouw
Geveke Werktuigbouw toont op transportgebied een luchtgedreven 2-membraanpomp.
fabrikaat Wilden, met een kapaciteit tot
7 m 3 /h in de korrosiebestendige materialen
polypropyleen en kynar®(PVDF) waarbij de
membranen naast de elastomeren ook in
Teflon® beschikbaar zijn.
Op distributiegebied:
• Glasvezelversterkte polyester expansiemantelbuizen voor gebruik in leidingsystemen voor stadsverwarming;
• een huisaansluitkombinatie, bestaande uit
een muurdoorvoer gekombineerd met
kogelkraan en elektro-isolatie;
• dubbelwandige warmtapwaterunits, een
Geveke-Parca produkt, voor warmwaterproduktie in woonhuizen gebruikmakend
van stadsverwarmingswater;
• een inwendig geheel geëboniteerde
ringvlinderklep (tussenbouwmodel) van de
gerenommeerde fabrikant Schmitz&Schulte.
Zowel de klep als het huis ishierbij van een
bekleding voorzien.
Op zuiveringsgebied:
• Voor chemicaliëndosering bij de
drinkwaterbereiding zijn er nieuwe
ontwikkelingen tezien inhet doseerpompenprogramma van Lewa. Een nieuw drijfwerk
met gepatenteerde slaglengteverstelling met
optimale aanbouwmogelijkheden voor de
pompkoppen. En een nieuw type membraan
pompkop met PTFE membraan voor drukken
tot 350 bar en temperaturen tot 150°C;
• Voor het beluchten van waterbassins en
het komprimeren van biogas uit anaerobe
zuiveringen zijndiversefabrikaten blowersen
kompressoren op de stand aanwezig.
We noemen hiervan de positief
komprimerende blowers van
MD-Pneumatics, die qua asafdichting en
materialen speciaal op laatstgenoemde
toepassing is afgestemd;
Geveke

Werktuigbouw.

• op ultra- en hyperfiltratiegebied zijn er
twee nieuwe ontwikkelingen van De Danske
Sukkerfabriker (DDS).
1 Een nieuw type membraan voor hyperfiltratie toegepast in een produktie eenheid
voor het verkrijgen van steriel proces- en
drinkwater. Ten opzichte van de traditionele
cellulose-acetaat membranen wordt de
kapaciteit van een moduul hiermee verdrietot vijfvoudigd:
2 een nieuw moduul dat speciaal is
ontwikkeld voor het ultra filtreren van hoogviskeuze vloeistoffen;
• grootste aandachttrekker, zowel letterlijk
als figuurlijk vormt de Biospiral, een
kompakte installatie voorhetbehandelen van
biologische afbreekbare verontreinigingen.
De Biospiral verenigt drie fasen van het
zuiveringsproces in één installatie: de
dosering, de oxidatie door middel van een
roterend schijvenpakket en nabehandeling
door middel van een drumfilter voor
afscheiding van vaste humusdelen.

Prochem-engineering BV
Ultra-Filtratie proefapparaat
Prochem-engineering BV te Amersfoort
heeft voor de samenwerking met Hoechst/
Kalle een U.F.-proefinstallatie gebouwd,
uitgerust met geoctrooieerde filterbuizen en
een filteroppervlak van 1.1m2.
Deze isgeschikt voor het monteren van
Nadir-slangmembranen van het fabrikaat
Kalle te Wiesbaden.
De installatie isgeheelgebouwd van roestvast
staal, uitgerust met de nodige meet- en
regelapparatuur en mobiel uitgevoerd.
Tevens isde installatie voorzien van een
3-voudige membraan H.D.-pomp.
Voor sanitaire doeleinden wordt deze
verwisseld met een daarvoor geschikte pomp.

Tijdens de beurs worden regelmatig
demonstraties uitgevoerd.
Het apparaat isgeschikt voor het uitvoeren
van duurproeven op elke gewenste plaats en
omstandigheid.
Toepassingsmogelijkheden zijn o.a. zuivel-,
dranken- en chemische industrie, procesindustrie in de ruimste zin, water- en
afvalwaterbehandeling etc.
Universeel-Tunnelsteriïisator
Prochem-engineering BV levert een
universeel-tunnelsterilisator.
Dit geoctrooieerde apparaat isals proefinstallatie uitgerust en geheel opgebouwd
van roestvast staal en voorzien van zware
isolatie.
Het apparaat isgeschikt voor de verwerking
van alle soorten en modellen conservenverpakkingen.
Dit universeel apparaat kan rechtstreeks in
de produktielijn opgenomen worden met
uitsluiting van alle ongewenste stagnatie in
het transport, zoals bij de conventionele
ketels het geval is.
Het apparaat heeft een beladingskapaciteit
van 1 10stuks verpakkingen o 100mm.
Ware grootte apparaten hebben een
beladingskapaciteit van 3000 stuks.
De waterbehandelingsproblematiek. welke
inherent ismet het steriliseerproces wordt
eveneens door Prochem-engineering onder
de loep genomen, m.b.t. recuperatie van het
koelwater en de warmte-energie.

Borstlap BV
Naast een uitgebreid programma
bevestigingsmaterialen, bestaande uit meer
dan 30.000 artikelen (zoals bouten, moeren,
schroeven, ringen, draadstangen, studbolts,
e t c ) , leggen wij op deze beurs de nadruk op
het thema ' Corrosiebestendige
bevestigingsmaterialen'.
Uit de marktgegevens blijkt, dat bescherming
tegen corrosie van steeds meer belang wordt.
Voorlichting zal worden gegeven omtrent
elektrolytisch en thermisch verzinkte
artikelen;roestvaststalen artikelen;kunststof
(PA66) bevestigingsartikelen, aluminium
artikelen; messing en messing verzinkte
artikelen; artikelen uit weerbestendig
COR-TEN en PATINAX.
Daarnaast zullen wij bevestigingstechnieken,
speciaal gericht op konstrukties in de
waterbouwkunde en water-behandeling,
presenteren, zoals LINDAPTER klemverbindingen; DZUS snelsluitingen;
PEINER voorspanbouten; GROHMANN
rekbouten, studbolts.
Stand Westhal: W-234b.
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Regelapparatuur voor de
waterhuishouding
Tijdens de Aquatech '82 zal de
Honeywell Residential Divisie een volledig
programma regelapparatuur voor waterhuishouding introduceren.
De Honeywell Braukmann instrumentatie
omvat appendages voor waterleidingsystemen, regelapparatuur voor warmwatertoestellen en centrale verwarmingsinstallaties
en industriële regelapparatuur onder andere
voor stadsverwarming.

Bosman Waterbeheersing en
Milieuverbetering BV Piershil
Bosman BV introduceert op deze
tentoonstelling het Stengelin programma van
complete dompelschijfinstallaties.
Deze dompelschijfinstallaties zijn bijzonder
geschikt om het afvalwaterprobleem van
kleine verspreide kernen, hotels,
recreatieterreinen en bungalowparken op te
lossen.
Tevens kunnen dompelschijfinstallaties
toegepast worden bij uitbreiding van
bestaande overbelaste rioolwaterzuiveringen
en als biologische trap bij industriële
afvalwaterbehandeling.
Bosman BV exposeert een complete kleine
Stengelin zuivering bestaande uit: een
scheprad, dompelschijven en een microzeef
'Fangomat'.
Daarnaast exposeert Bosman produkten op
het gebied van poldergemalen, rioolgemalen
en Bosman-Schreiber afvalwaterzuiveringen.

IL 254 Fastac (FlameIFurnace
Auto-Sampling Technique with Automatic
Calibration)
Dit systeem bestaat uit een monsterinbrengautomaat voor de grafietoven en een
automatische monsterwisselaar voor vlam en
oven. Door middel van een uniek injectiesysteem wordt het monster na verstuiving als
een aerosol ingebracht en reeds tijdens de
injectie gedroogd.
IL Plasma 200 Spectrometer
De IL Plasma 200 heeft een geheel nieuw
ontwerp en isopgebouwd uit componenten
die volledig op elkaar zijn afgestemd in één
behuizing. Het instrument isvoorzien van
een computergestuurde dubbele
monochromator die automatisch
voortdurend wordt gekalibreerd; hierdoor is
het mogelijk bij elke willekeurige golflengte
van 190 tot 900 nm te meten.
IL 243 Vlamfotometer
Voor de bepaling van Natrium en Kalium
gelijktijdig in uw produkt.
Aflezing elektronisch digitaal in drie cijfers.
De vlamfotometer is explosie-beveiligd.
Voor vele toepassingen kan de ingebouwde
interne lithium standaard van groot nut zijn.

IL 451 Video Atomaire Absorptie
Spectrometer
Te zien isde laatste aanwinst in het al
omvangrijke programma AA-apparatuur
van Instrumentation Laboratory, de
IL 451 Video S,een 'single-beam' instrument
met geavanceerde video-uitlezing.
//. 655 CTFGrafietoven
De 655 CTF (Controlled Temperature
Furnace) iseen nieuwe accessoire voor
bepalingen in het lage concentratiegebied
(ppb's).

Aerzen Benelux BV
Aerzen Benelux BV te Duiven levert de
nieuwe serie Aerzener kompakt II bloweraggregaten. Deze aggregaten hebben een
robuuste bouwwijze, accessoires volgens
geïntegreerde bouwwijze, minimale
afmetingen en zijn supergeluidgedempt.
Het grondraam isuitgevoerd als
geluiddemper. Deze geluiddemper dempt de
lage (grondstoor) frequenties alsook de hoge
frequenties; geluidemissies via persleidingen
behoren tot het verleden.
De resonatoren zijn rejusteerbaar zodat bij
kapaciteits- ofwel toerenverandering de
demping optimaal kan worden gehouden.
Tevens wordt aandacht geschonken aan de
olievrije schroefkompressor voor beluchting
of recirculatie van gistinggas.

IL 540 Draagbare Zuurstofmeter
Speciaal ontwikkeld voor meting van 0 2 in
bier, C 0 2 . wort en (afval)water, d.m.v. een
polarografische elektrode. Bediening iszeer
eenvoudig en het apparaat vereist weinig
onderhoud.
Meetbereik 0-9.99 ppm en 0-99.9 ppm met
een nauwkeurigheid tot 10ppb.

Instrumentation Laboratory
(Benelux) BV
Instrumentation Laboratory (Benelux) BV
zal in haar stand apparatuur voor elementanalyse en zuurstofbepaling tentoonstellen
en demonstreren, te weten:

vervaardigt Presikhaaf ook enkelstraal
huiswatermeters met een kapaciteit van
Qn 1,5. Deze huiswatermeters zijn in drie
inbouwlengten leverbaar en kunnen zowel
horizontaal alsverticaal gemonteerd worden.
Dit zijn drooglopers. die geschikt zijn voor
watertemperaturen tot 60°C resp. 9()°C.
De Presikhaaf huiswatermeters en
huiswatermeter-inzetten zijn voorzien van
het K.l.W.A.keurofbezittendeE.E.G.
toelating.

Huiswatermeters
van Presikhaaf-Arnhem
Presikhaaf-Arnhem, bekend onder de
merknaam PPP (Presikhaaf-Perfekt Produkt)
produceert en levert nu het gehele
programma meerstraal huiswatermeters
On 1,5t/m On 10.
De Qn 1,5en de Qn 2.5zijn voorzien van de
Presikhaaf huiswatermeter-inzetten, die
onveranderd gebleven zijn.
Deze huiswatermeters On 1,5 en Qn 2,5 zijn
in twee uitvoeringen leverbaar t.w.met een
door Presikhaaf ontwikkeld meterhuis en
met een W.V.G. meterhuis.
Voor de huiswatermeters On 3,5 en On 5en
de On 10iseen nieuwe inzet ontwikkeld.
Met name voor de export zijn de Qn 1,5 en
Qn 2,5 ook leverbaar als droogloper.
Naast de meerstraal huiswatermeters

Kunststof afsluiters voor
drinkwaterleiding
Georg Fischer AG te Schaffhausen,
Zwitserland, fabrikant van hulpstukken en
armaturen uit diverse kunststoffen voor de
drinkwatervoorziening toont op de
tentoonstelling die in het kader van het
IWSA-Congres '82,van 6-10 september te
Zürich wordt gehouden alswereldprimeur de
inmiddels succesvol in de praktijk geteste,
unieke kunststof afsluiter uit PVC, voor
toepassing in ondergrondse drukleidingen
voor de drinkwatervoorziening.
Kunststof afstuiter voor drink waterleiding.
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Brinck &Zn. meetapparatuur
Naast het komplete programma van
Spanner Pollux koud- en heetwater, alsmede
warmtemeters, wordt de speciale
MC Crometer watermeter geëxposeerd, die
speciaal daar zijn toepassingsgebied vindt,
waar de Woltmann meter niet meer kan
worden gebruikt, zoals bij oppervlaktewater,
slib. licht verontreinigd afvalwater en
dergelijke.
Van Spanner Pollux en Bestel Dean wordt
apparatuur geëxposeerd voor het meten in
Venturi-kanalen of meetschotten.
Van Flowmeter Company wordt Utrasone
snelheidsmeetapparatuur geëxposeerd, die
bij waterschappen en gemeentebedrijven al
zeer goede diensten heeft bewezen.
Van E.I.L. wordt het programma 0 2 en
pH meetapparatuur tentoongesteld.
Nieuw ishet Meccos apparaat
(systeem Dr. Fuhrmann) waarmee het
mogelijk is kwantitatief oplosmiddelen in de
lucht en in water vast te stellen.
Van Emflux wordt een nieuwe pulsgevoede
versterker geëxposeerd, die naast laaggeprijsd ook een erg goede nauwkeurigheid
heeft. Dit type P200. wordt voor het eerst ter
wereld geëxposeerd.
Van Partech iser de industriële
troebelheidsmeter 7000-3RP.

KSB Nederland Pompen
KSB Nederland te Zwanenburg, de
verkooporganisatie van Klein, Schanzlin &
Becker AG met pompenfabrieken in
Frankenthal, Neurenberg. Bremen en
Homburg (Saar), toont pompen voor
praktisch alle gebruiksdoeleinden.
Meertraps hogedruk centrifugaalpomp
MO VIIMO VI Vvan KSB
Foepassingsgebieden: watervoorziening,
drukverhoging-, beregening- en bevloeiingsinstallaties. brandblusinstallaties,
ketelvoeding, kondensaattransport, koel- en
heetwatercirkulatie. perswaterverzorging.
Mini-Compacta U7
nieuwe kleine opvoerinstallatie van KSB
De nieuwe opvoerinstallatie
Mini-Compacta U7 isgeschikt vooréén toilet
en bijbehorende sanitaire inrichting in
kelderruimten van eengezinswoningen.
Ringhuispompen van KSB me! verhoogd
rendement
De KRP centrifugaalpompen met een

KSB onderwaterpompen ivpe CORA voor bronnen vanaf
DN 100 en 150.

éénkanaalwaaier worden ingezet voor het
verpompen van afvalwater met vaste- en
langvezelige bijmengingen, van ruw, actief,
en ingedikt slib als ook van chemisch
afvalwater.
Onderwaterpompen type CORA voor
bronnen vanaf DN 100en 150 van KSB
De pompserie CORA werd met een nieuwe
grootte voor bronnen vanaf DN 150
uitgebreid. Hierdoor iseen kompleet
programma met kapaciteiten tot 65 m 3 /h en
opvoerhoogten tot 260 m leverbaar—in
8 basistypen met totaal 88 aggregaten.
KRS-BLOC de nieuwe KSB pomp voor
afval- en rioolwater
Bij de konstruktie van de KRS-bloc isextra
aandacht aan de kompakte bouwwijze,
beperkt onderhoud alsmede economisch
gebruik besteed.

Pielkenrood-Vinitex
Pielkenrood-Vinitex BV (P-V), Assendelft,
geeft een presentatie van fotomateriaal,
waarin aard en omvang van de P-V
activiteiten tot uiting komen op het gebied
van de behandeling van industrieel
afvalwater en vervuild oppervlaktewater o.a.
ter bereiding van drinkwater in
ontwikkelingslanden. Deafbeeldingen zullen
voorbeelden van diverse complete
P-V systemen laten zien voor fysische,
fysisch-chemische en biologische
waterzuivering.
Er isonder meer eenwerkend model op ware
grootte van de universele CPF/TPF unit met
zijn geavanceerde flocculatie- en

microflotatie-technieken, geïntegreerd tot
één compact geheel.
Een nieuwe ontwikkeling in de behandeling
van o.a. oliehoudend afvalwater isde CFI
(Cross Flow Interceptor).
Deze dwarsstroomafscheider die thans voor
het eerst wordt getoond, kan invele gevallen
met voordeel de tegenwoordig algemeen
gebruikte tegenstroomafscheider
TPI (Filed Plate Interceptor) vervangen.
De allerlaatste ontwikkeling vormt het kort
geleden ontworpen, nieuwe P-V gasflotatiesysteem. dat kan worden gebruikt voor de
zuiveringvan fossiel oliehoudend waterbijde
exploitatie van oliebronnen. Het isspeciaal
bedoeld voor gevallen, waarin het
behandelde water wordt hergebruikt als
re-injectiewater om de productiviteit van
oliebronnen op peil te houden of zelfs te
vergroten. Recente proeven op een lokatie
met de nieuwe, gasdichte TPF (Tiled Plate
Flotator) hebben veelbelovende resultaten
opgeleverd. De installatie isuitgerust met
gasbelgeneratoren eneenspeciaal ontworpen
voorverzadigingssysteem.

Hogedrukpompen
In het tweede kwartaal van 1982 ishet
hogedrukpompen programma van
PromacNederland BV te Zaltbommel
uitgebreid met 3series.De 11.000,20.000en
30.000 serie.
In elke serie kunnen opbrengst en druk
eenvoudig veranderd worden door een
plunjer wisseling, zonder daarbij de
pompkop los te maken. Onderstaand een
beknopt overzicht van een deel van ons
leveringsprogramma.
Pomp type
Maximale opbrengst/druk
K800
I1.5 l/min- 310bar tot 23 l/min-150 bar
K 4000
40 l/min- 460 bar tot 120 l/min-155 bar
K 7500
54 l/min- 700 bar tot 125 l/min-290 bar
K I1000 42 l/min- 920 bar tot215 l/min-250 bar
K 15000 50 l/min-1100bartot3101/min-250bar
K 20000 70 l/min-MM) bar tot 445 l/min-210bar
K 30000 1 10 l/min- 950 bar tot 690 l/min-2 10 bar

Op het gebied van hogedrukpompen heeft
Promac Nederland BV niet alleen naam
gekregen door deverkoop van losse pompen,
maar zeker ook door de verkoop van
komplete hogedrukinstallaties.
Tevens treden wij naar buiten als
ontwikkelingsbureau voor specifieke
toepassingsgebieden.
Zo hebben wij ervaring in bijv. het
verpompen van zeewater, het afpersen van
leidingen en drukvaten, het reinigen van
warmtewisselaars, pijpbundels. enz.
Ook voorzien wij Promac Omgekeerde
Osmose apparatuur standaard van Myers
pompen.
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Alb. Klein BV
Alb. Klein BV te Utrecht zal de volgende
apparatuur tonen:
Het DIVA-thermische conditioneringssysteem in combinatie met zeefbandpers
gericht op ontwatering van flotatie slib,
waarbij d.s.gehaltes van 40% behaald
kunnen worden.
Transportbandsysteem voor transport met
een helling van ca. 80°,te gebruiken voor
vullen van sylo's of hoge containers over een
zeer korte afstand.
De special-reaktor voor het indikken van
surplusslib.
De speciale minizeefbandpers voor het
ontwateren van alle soorten slib, met name
capaciteiten tot ca. l()m 3 /dag.
Verder zullen door Alb. Klein BV worden
getoond:
De Bauwer Hydrasieve werkend.
De Aqua Guard, doorstroom filter tot 1 mm
doorlaat, geheel zelfreinigend.
De Condux Comminutor voorhet verkleinen
van vuil in het influent van RWZI. of op
gemalen.
De Aqua Jet drijvende beluchter.
Sinds korte tijd levert Alb. Klein BV tevens
volledige fysiche-chemische zuiveringsinstallaties met voorafscheiding biologische
nazuivering en slibverwerking.

Hegro Crystal
Hegro Crystal (Como-Italië) wordt op de
beurs vertegenwoodigd door
D E A C Nederland BV te Pijnacker.
Hegro Crystal neemt in Italië een leidende
positie in met haar programma filters en
waterontharders.
De filters —ook polyphosfaat en actieve
koolfilters - zijn voor toepassingen van
huishoud- tot industrieel gebruik (van 800
tot 45000 liters per uur).
Daarnaast heeft Hegro Crystal waterontharders in haar programma, geheel uit
kunststof; bruikbaar tot een druk van 10bar.
Ook als component kunnen de cilinders van
deze ontharders worden geleverd.

poriën van moleculaire omvang, welke
resulteren in een groot inwendig oppervlak.
Het brede porie omvang spectrum van
10 nm-50.000 nm maakt de adsorptie van
een evenredig aantal stoffen mogelijk, in het
bijzonder van grote moleculen.
Toepassing voor verwijdering van: toxische
zware metalen (lood, cadmium, kwik);
andere metalen (ijzer, mangaan, aluminium,
zink, zilver);organische verbindingen
(kleurstoffen, phenol, fosfaten); natuurlijke
organische stoffen (kleur-, smaak-, geurveroorzakende stoffen); chloor en fluor, etc.
Garnet (granaat zand) iseen produkt met een
hoogs.g. (4,1gr/cm 3 ),afkomstig uito.a.V.S.,
Australië, China en iste leveren in
verschillende korrelgrootten. Garnet iseen
welkome aanvulling alsonderste laag in de
bekende twee- en meertraps filtratiemethoden en wordt inmiddels op uitgebreide
schaal toegepast.

Gemü afsluiters enstromingsmeters en Brieden filters
Ingenieursbureau De Raayen Datema BVte
Schiedam voert onder meer afsluiters.
stromingsmeters en filters.
Bij de Gemü afsluiters ligt het accent op
magneetafsluiters en pneumatisch gestuurde
afsluiters in doorlaten van 2t/m 150mm.
De met het medium en de omgeving in
contact komende delen zijn vervaardigd van
kunststof.
De afsluiters zijn bijzonder geschikt voor
agressieve, eventueel verontreinigde.
vloeibare en gasvormige media.
De Gemü kunststof stromingsmeters zijn
onbreekbaar, geheel van kunststof
vervaardigd en voorzien van een roterend
Gemü afsluiter.

Roydasorb en Garnet
Aqua-Techiek BV. Papendrecht leverancier
van filtermaterialen alsJuraperle JW.
Habradol. Anthrite, Anthrafilt, Anthrasorb
en FiltriplusOF.heeft eentweetal produkten
aan haar leveringsprogramma toegevoegd.
Roydasorb iseen adsorbent die organischeen anorganische stoffen kan adsorberen uit
vloeistoffen. Door de thermische
behandeling van het materiaal ontstaan

W ^0*

stabiel zweeflichaam. Uitgevoerd met
koppelingen geschikt voor leidingdiameters
van 25 t/m 65mm.Geschikt voorneutraleof
agressieve vloeibare en gasvormige media.
Werkdrukken tot 16bar (debarstdruk van de
meetbuis ligt hoger dan 100bar!). Opeen
eenvoudige wijze te voorzien van eindschakelaars voor minimum en maximum
signalering en opnemervoorcontinu aflezing
op afstand.
Brieden filters zijn automatisch
funktionerende filters indoorlaten van
50 t/m 900 mm. Hoofdzakelijk toegepast
voor het verwijderen van vaste
verontreinigingen uit water.
Bijzonder geschikt voor onbemand continu
bedrijf. Geheel kompleet uitgevoerd met o.a.
instelbare drukverschilschakelaar,
besturingssysteem en spuiafsluiter(s).
Doeltreffende automatische reiniging door
middel van 'ademende' polypropeen filterelementen met maaswijdte variërend van
0,05 t/m 2mm.

Verder-Iwaki
centrifugaalpompen
Verder Vleuten BV levert magnetisch
aangedreven centrifugaalpompen van
roestvrijstaal van Iwaki.Een roestvrijstalen
pomp,die niet kan lekken,voorhet transport
van organische oplossingen en andere
vloeistoffen, die letterlijk en figuurlijk in een
kwade reuk staan.
Vloeistoflekkage isuitgesloten door de
toepassing van een magnetisch aandrijfsysteem, zodat asafdichtingen, als
stopbuspakkingen en mechanische
asafdichtingen, overbodig zijn.
Corrosie van voetplaten en aandrijfmotoren.
alsmede afdichtingsproblemen en dure
reparaties, behoren nu tot het verleden.
Deze nieuwe voordelen zijn speciaal
geïntroduceerd voor het transport van
gevaarlijke vloeistoffen, die niet aan de
buitenlucht mogen worden blootgesteld door
hun giftigheid, b.v. ammoniak of
radioaktiviteit, ofwel omdat de vloeistof te
kostbaar is.
Door de consequente toepassing van
roestvrijstaal, kwaliteit AISI 316, voor de
voornaamste pomponderdelen en het
gebruik van corrosie-bestendige materialen,
zoals koolstoflagers, zijn deze Verder-Iwaki
pompen ideaal voor het transporteren van
verschillende corrosieve chemicaliën,
organische oplosmiddelen, zeewater,
gedemineraliseerd water, biochemische
oplossingen, radio-actief besmette
vloeistoffen en zelfs voor drinkwater.
De pomp isverkrijgbaar in 5modellen tot
650 l/min. en opvoerhoogte tot 32 meter.
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Robot Pompen
Robot Pompen BV presenteert op de
Aquatech '82 verstoppingsvrije rioolwaterpompen in diverse modellen en grootten.
De RW-serie isinmiddels volledig
beschikbaar inhet nieuweconcept, waardoor
tot een debiet van 80m 3 /h een keuze bestaat
uit vrije doorlaat, geînst.vermogen, toerental
en installatiewijze op basisvan een
bouwdoossysteem en bepaald door de eisen
van de opdrachtgevers.Tevens is leverbaar
een explosieveilige uitvoering volgens de
nieuwe Euro Ex-norm.
In de meeste grotere pompen van de
HW-serie kunnen nu aangepaste waaiers,
aangeduid met NU, geleverd worden die een
hoger hydraulisch rendement geven (zelfs tot
boven 60%) met behoud van de voordelen
van de wervelwaaierpomp.
Bovendien levert Robot Pompen BV grote
rioolwaterpompen van Sigmund Pulsometer
Pumps Ltd., alsmede het uitgebreide
programma 'schoonwaterpompen' van deze
Engelse pompt'abrikant.
De pompen volgens DIN 24255,de z.g.
waternormpomp en de daarvan afgeleide
monobloc en inline pompen worden uit
voorraad uit Alphen a/d Rijn geleverd,
alwaar ook samenbouwen en eventueel
testen en afnemen op eigen proefstand
gebeurt.

Membraanpompen J.C. Zwets
Ind. & Handelsond. J.C.Zwets Werkendam
is fabrikant van speciale membraanpompen
voor water met zand, modder, water met olie
en vet en vezels. Voorkomt emulsievorming.
Voor industrieel afvalwater, aardappelmeelen papierfabrieken, olietanks. bouwputten,
bronnering, scheepvaart, drainage, irrigatie,
zuiveringsinstallaties enz.
Zuig-persuitvoering; 2'/2"-3"-4"-6".
Capaciteit: enkele uitvoering tot 30 m 3 /h;.
dubbele uitvoering 60 m 3 /h en drievoudige
uitv. tot 90 m 3 /h.Toerental 1-600 per min.
Onderhoudsvrij. In vele vormen samen te
bouwen.

voor bereiding van drinkwater uit zoet. brak
of zout oppervlakte- of bronwater.
Verder worden o.a. getoond:
—Corrosievrije kunststof waterontharders;
—nieuwe drukvaste Ministil patroondemineralisatoren;
—volautomatische Maxistil mengbeddemineralisator, capaciteit 80 m 3 /uur;
—compacte Osmostil en Osmonette
omgekeerde Osmose-apparaten, voor
industrie, haemodialyse en laboratorium;
—Katadyn ultraviolet-bestralingsapparatuur
en keramische bacteriefilters.

140jaar stoompompen
Worthington vertegenwoordigd door
Arbez BV te Hendrik-Ido-Ambacht, toont u
op de Aquatech '82 een in werking zijnde
stoompomp uit de oude doos. De produktie
van dit pomptype werd 140jaar geleden
gestart. De ontwikkeling staat niet stil.
Nu levert Worthington u pompen voor de
proces-, olie-, voedings-, staalindustrie,
scheepvaart, waterzuiveringen andere
doeleinden.
Op het gebied van hydraulische turbines, de
energieterugwinnende pomp. heeft
Worthington reedsjaren ervaring. Dit geldt
ook voor het Worthington snijrooster. Na de
succesvolle introduktie op de vorige
Aquatech tentoonstelling kunnen wij unu
uitvoerig informeren over de installatieervaringen van dit snijrooster in Nederland.
Worthington stoompomp.

Enviro-Pure toont op de Aquatech '82 een
aantal nieuwe ontwikkelingen.
Van Dambach-Industrie-anlagen te
Gaggenau iser een nieuw ontwikkelde,
vereenvoudigde Bio-cel-reaktor voor het
composteren van zuiveringsslib.
Van Gütling te Fellbach BRD toont EnviroPure de gepatenteerde Kompakt-slibsnelafscheider voor o.a. metaalhydroxideslibben.
Verder van Gütling een compacte ultra
filtratie-unit voor hetolie-vrij maken vanb.v.
waswater uit garages en werkplaatsen,
eenvoudig te verwerken van oude
koelmiddelen (emulsies) etc.
Van Bolam in Denemarken zijn er de
magnetische vulstandaanwijzers voor bovenen ondergrondse tanks voor vloeistoffen en
gassen onder druk tot temperaturen van
200°C en drukken tot 50 bar. Voorzien van
magneetschakelaars voor niveau-bewaking,
alarmering etc.
De Chloricento-chlorinator maakt van
keukenzout, via elektrolyse, zuiver chloor
voor zwem-drink-proces- en afvalwater.
Trojan brengt een primeur op het gebied van
ultra violet water-desinfektie voor effluents
van rioolwaterzuiverings-installaties.
koelwater, drinkwater, viskwekerijen,
bottling-plantsetc.
Trümmer in Zwitserland toont de nieuwste
van de serie succesvolle roostergoedkompaktoren, speciaal ontworpen voor
gebruik op kleinere RWZI's.
Sodeteg isvertegenwoordigd met de
Aqualyzer, een elektrodialyse-unit voor
terugwinning (tot 95%) van elektrolyt en
water in galvanische processen, waardoor
een echte 'sanering aan de bron' ontstaat.

Post Techniek

Christ Holland BV
Christ Holland BV te Zoeterwoude.
dochteronderneming van Christ A.G. in
Zwitserland, introduceert:
—Christ ozonisatoren voor milieuvriendelijke desinfectie van lucht en wateren
afbraak van hinderlijke reukstoffen;
—Christ Nitrex-procédé voor selectieve
verwijdering van nitraat uit water;
—Christ Sedac- en Osmopure-installaties

Enviro-Pure

^ ^

Post Techniek teAlphen a/d Rijn iseen firma
die zich voornamelijk begeeft op het gebied
van de mechanische riolering.
Hieronder wordt verstaan het transporteren
van afvalwater met methodes die niet
berusten op de zwaartekracht.
Deze systemen kunnen zijn o.a.:
- vakuumriolering;
- drukriolering:
- rioolgemaal met persleiding.
Deze systemen worden voornamelijk
toegpast in gemeentelijke buitengebieden,
echter isdit niet noodzakelijk.
Andere voorkomende terreinen zijn:
- recreatiegebieden;
- mestverwerking in stallen;
- afvoer van drijflagen;
- afvoer van vloeibare afvalstoffen in de
industrie.
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Arnomij BV

Uprocessorgestuurde pH-meter
Met de komst van de Uprocessor gestuurde
pH-meters staan wijaan het begin van een
volkomen nieuw 'pH-tijdperk'. Doordat vele
routine- en kontrole handelingen door de
Uprocessor overgenomen zijn, worden pHmetingen betrouwbaarder en nauwkeuriger
uitgevoerd, met aanzienlijk minder kans op
ijkfouten.
De ASA 2000. die Applikon toont, iszo'n
'nieuwe generatie' pH-meter. Zo isbijv. het
calibreren door de Uprocessor volledig
geautomatiseerd.
In funktie 'ijken' kan de elektrode in
genormeerde buffers (2, 4, 7, 10, 12)
gedompeld worden. De volgorde waarin u
deze buffers aanbiedt maakt niets uit.
De meter herkent de buffers, wacht tot de
elektrode stabiel is.ijkt deze en corrigeert
voor de temperatuur. Het programma
herkent eventuele storingen aan de elektrode
en/of buffer en meldt dit inklare taalop het
display. De toegepaste differentieelversterker met ultra hoge ingangsimpedantie
maakt de pH-meter immuun voor statische
elektriciteit, wisselende capaciteit van de
elektrodekabels, verstopping van de
ref.elektrode en zorgt bovenal voor een
snelle respons.
Titro-analyzer
De Titro-analyzer ASA 2020 heeft en de
techniek en de intelligentie om on-line snel
en nauwkeurig uw procesparameters te

Kunststofprodukten voorde bouw, de
industrie en de overheid.

Titro-analyzerASA 2020.

analyseren.
Gezien de doorgaans zware werkomstandigheden isde ASA 2020 voorzien
van een epoxy gecoat chemisch resistent huis
dat volgens industrienorm IP 65, water- en
stofdicht is.Het huis kan N2 gespoeld en
onder druk gezet worden.
De ASA 2020 Titro analyzer is
programmeerbaar voor max. 4 processtromen, waarbij per monster meerdere
komponenten getitreerd kunnen worden.
Voor meer informatie kunt uzichwenden tot
Applikon BV, Schiedam, 010-621855.

UprocessorgestuurdepH-meter.

Arnomij BV te Noordwijkerhout is
importeur van kunststof-produkten t.b.v. de
bouw, industrie en overheid.
Men vertegenwoordigt Armosig-Frankrijk',
fabrikant van de PI-pvc drukleidinghulpstukken (t/m 50 mm-25 bar) en Girpipvc afvoerhulpstukken. 'Armobel-België',
fabrikant van pvc-zpe- en hpe-buizen.
'Franken Plastik-Duitsland', fabrikant van
kunststof Luran-S aanwijsbordjes.
'Kessel-Duitsland', fabrikant van kunststof
rioleringsartikelen. Op de Aquatech '82
heeft Franken Plastik een eigenstand W-238.
Arnomij BV exposeert 2 nieuwe produkten.
Men heeft een komplete set samengesteld
t.b.v. het onderzoek naar grondwaterverontreiniging. Deze set, die bestaat uit
verlengbare filterbuizen met een inspektiemogelijkheideneen indikatie-bordje vanFP,
maken het nemen van grondwatermonsters,
zowel in een permanente-, als in tijdelijkeopstelling tot een eenvoudig karwei.
Het 2e nieuws komt van Armosig en zijn
drukleiding-buizen en -hulpstukken van
PVC-C (HT-A).
De specifieke eigenschappen van dit
materiaal liggen inhet verwerken van
vloeistoffen tot 90°C bij 4 bar en tot 80°C bij
6 bar. De praktisch identieke eigenschappen
als van PVC, maken het PVC-C geschikt
voor vele industriële doeleinden.
Andere toepassingen zoals voor
Centr. Verwarming en andere watertechnische installaties dringen zich
automatisch op.

Koel- en ketelwaterprodukten
Sachtleben Chemie, licentiehouder van
Dearborn Chemicals, brengt een nieuw
ontwikkelde lijn van koel- en ketelwaterprodukten: korrosie inhibitoren op basisvan
fosfaat, zink, nitriet-nitraat of volledig
organisch, in kombinatie met nieuw
ontwikkelde polymeren voor het dispergeren
van kalk. fosfaat en slib,waardoor een hoge
Langelier Index van + 2,5 is toegestaan.
Sachtosperse voor het schoonhouden van
Once Through koelsystemen met
oppervlaktewater.

am i

Verder voert Sachtleben een volledig
organische zuurstofbinder op basis van
hydroxylamine, welke geen hydrazine bevat,
maar wel de goede eigenschappen van
hydrazine bezit.Ook demiddelen Sachtoklar
P.A.C, en Synthofloc worden op de beurs
getoond.
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Keystone vlinderkleppeii
Op de Aquatech tentoonstellinginseptember
zal Keystone (Rotterdam) voor het eerst
door middel van een deelname aanwe/ig zijn
en wel op stand nr. W-212.
Keystone produkten worden op grote schaal
reeds gedurende jaren inde meest uiteenlopende systemen voor water toegepast.
De nieuwste ontwikkelingen zijn, dat
Keystone nu een eigen elektrische
aandrijving biedt naast de komplete lijn
pneumatische draaicilinders.
Zowel de elektrisch alsde pneumatisch
gestuurde afsluiter vormen een 'totaal
pakket' waardoor automatisering op
aantrekkelijke wijze iste realiseren.
Nieuw isook de uitbreiding van de reeks
pneumatische aandrijvingen met twee kleine
cilinders, speciaal bedoeld voor kleine
vlinderkleppen en kogelkranen.
Economisch aantrekkelijke mogelijkheden
worden geboden met een eveneens nieuw
ontwikkelde lijn eenvoudige draaicilinders.
Keystone vlinderkleppen.

uit zowel open alsgesloten kanalen.
Elk systeem isondergebracht in een dubbelwandige roestvrijstalen kast en bevat een
ingebouwd koelagregaat voor conditionering
van monsters.
Draagbaar monsternamesysteem met
accuvoeding voor afval- en oppervlaktewater
Nieuw isook eenautomatisch monsternamesysteem met accuvoeding. De compacte unit,
die slechts 11kg weegt, bestaat uit drie
onderdelen, de stuureenheid (ingebouwd in
het deksel), het eigenlijk monsternamesysteem en de opslagruimtevoordemonsters.
PULSMAG,
de nieuwe magnetische flowmeter
Op de Aquatech wordt geïntroduceerd de
PULSMAG, een compact apparaat met
automatische nulpuntscompensatie en
geschikt voor hoeveelheden tot 2500 m 3 /h.
Telprinter voor I t/m 6 kanalen Serie 3600
Hiermee kunnen hoeveelheden afvalwater,
slib enz. worden vastgelegd, instelbaar in b.v.
hoeveelheden per uur of per dag, met
daarnaast een doortellende totaalopgave.
Contactloze debietmeting inopen kanalen
Voor debietmeting inopen kanalen blijkt het
contactloos echosysteem een ideale
meetmethode.
Als gevolg van verbeterde produktiemethoden kon de nauwkeurigheid van het
echosysteem (DU213/FMU2780) verder
worden verbeterd. Het systeem wordt
gekompleteerd door de linearisator met
ingebouwde totaalteller (ZAD180), die ook
het signaal levert voor de lijnschrijver en de
stuurimpulsen voor het monstername
apparaat.

Compressoren en drogers
Endress + Häuser
Endress + Häuser exposeert een breed scala
aan instrumentatie op het gebied van
niveau-, doorstroom- en hoeveelheidsmeting, alsmede een uitgebreide serie
monsternamesystemen en periferieapparatuur, zoals speciale printers.
Monsternamesysteem voor afvalwater met
ingebouwd koelagregaat
Nieuw zijn twee complete monsternamesystemen voor proportionele monstername

Gietart Handelsmaatschappij BV te
Hengelo (O) exposeert met:
• Kaeser schroefcompressoren. geluidsarm,
vanaf 7,5 kw of 60 m 3 /h;
• Kaeser zuigercompressoren, oliegesmeerd
en olievrij, in geluiddempende compactbox;
• Kaeser adsorptiedrogers voor perslucht,
warmtegeregenereerd of 'heatless', voor
dauwpunten tot -4()°C of lager;
• VIA-persluchtkoeldrogers met een
veiligheidsdauwpunt van + 1,5°C. Nieuw:
Elektronische controle en regeling!;
• WKE-blowers voor drukken tot
1000mbar, capaciteiten van 60 tot

Olievrije compressor me! zelfregenerende droger.

15.000m 3 /h, ook in geluiddempende
omkasting.
Tevens brengt Gietart BVeen nieuwe
olievrije zuigercompressor met aangebouwde
persluchtdroger. Deze droger iszelfregenererend zodat volautomatisch droge en
olievrije perslucht verkregen wordt.
Afgebeeld is KT 4 met een capaciteit van
190 l/min., druk tot 7 bar.

Putafdekking met
Vepro Veiligheidsrandzitting
Het speciaalbedrijf voor rioleringsartikelen
T.B.S. Soest BV, brengt een putafdekking
met een verwisselbare robuuste rubber
veiligheidszitting die in het draagvlak van de
omranding isingevulkaniseerd. Dit Vepro
systeem garandeert een altijd gecentreerde
inklemming van het deksel, geringere slijtage
en grotere veiligheid.
Tevens voert T.B.S. een nieuw hulpmiddel
dat een snellere werkwijze mogelijk maakt bij
het vastzetten van put- en andere gelijksoortige afdekkingen: 'Unirep'
(zomergebruik) en 'Uniremo'
(wintergebruik).
Over het programma Rioolspindelschuiven
meldt T.B.S. dat deze Schuiven kompleet
gemonteerd op gietijzeren frames, nu ook
verkrijgbaar zijn in veel grotere diameters.

• •

•
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eenmalige stootbelasting), een betere pH
neutralisatie (minder gebruik chemicaliën)
en de afvlakking van hoge organische belastingen. Een belangrijk nadeel is het
hoge energie-gebruik ten gevolge van het
pompen.
In Amerika is veel onderzoek aan het
geëxpandeerde bed gedaan. Door Jewell
[1.5.] wordt gerapporteerd over een reactor
met een biomassa van 200 g/l op fijn zand.
De biofilmdikte was in dit geval slechts
0,02 mm. Dit is belangrijk in verband met
diffusie limitering van dikke biofilmen.
Dit geldt niet alleen voor de af te breken
componenten (effectief is een volledig gepenetreerde biofilm) maar ook voor de
afvoer van het geproduceerde biogas. Een
lange weg door de biofilm vergroot de
mogelijkheid dat gasbelletjes tot grotere
bellen samengaan. Hierdoor kan de structuur van de biofilm in negatieve zin
worden gewijzigd.
Er is relatief veel onderzoek gedaan naar
het gebruik van dit type reactor voor de
zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Het is op kleine schaal mogelijk gebleken
om een goede zuivering bij lage temperatuur te verkrijgen. Om het bed geëxpandeerd te houden dient te worden gerecirculeerd. Door de lage influentconcentraties
wordt een belasting van slechts enkele kg
COD/m 3 .d bereikt. De energiekosten voor
het pompen zullen de exploitatiekosten
negatief beïnvloeden.
d. Gefluïdiseerd bed (fluidized bed reactor
of fluid bed)
De micro-organismen hebben zich bij een
gefluïdiseerd bed reactor gehecht op inerte
media als zand en actieve kool. De opwaartse snelheid iszeer hoog met veelal
een zeer hoge recirculatie-graad. Het
contact tussen micro-organismen en het
water isbij een gefluïdiseerd bed zeer
goed. De deeltjes hebben geen vaste plaats
in het bed. De biofilmdikte wordt onder
controle gehouden door de grootte en dichtheid van de gebruikte media in combinatie
met de verticale snelheid. In vergelijking
met het geëxpandeerde bed is in het gefluïdiseerde bed de bedhoogte, opwaartse snelheid
en vaak ook de recirculatie hoger.
In beide reactortypen kan de gasproduktie
schuimvorming en flotatie boven in de
reactor veroorzaken. De hogere energielasten als gevolg van het pompen zijn
ook bij het gefluïdiseerde bed een groot
nadeel.
In Finland [1.4.] is begin 1982 een gefluïdiseerd bed reactor op praktijkschaal opgestart voor de zuivering van het afvalwater van een houtverwerkende (conservering) industrie.

Het afvalwater bevat organochloorverbindingen, waaronder pentachloorfenol en
chloroform. Als dragermateriaal voor het
slib zijn beukenchips gebruikt. De installatie
heeft een inhoud van 300 m 3 . De verwijdering van de organochloorverbindingen
blijkt meer dan 50 % te zijn. De CODverwijdering per m 3 reaetorinhoud is laag
(enkele kg C O D / m ; i . d).
Bij deze reactor wordt een hydraulische
belasting toegepast van 3m 3 /m 3 reactorinhoud .d.
Een gefluïdiseerd bed reactor op praktijkschaal is in Amerika [1.6.] sinds april in
bedrijf. De totale inhoud is 1.200 m:i, verdeeld over vier reactoren van 300 m3.
Als inert dragermateriaal is zand gebruikt.
Het te zuiveren afvalwater is afkomstig van
een soja verwerkende industrie. De hoogte
van de reactoren is 10,4 m (diameter 6m).
De influent COD is 7.500 mg/l.
De installatie is ontworpen op een belasting
16kg/m 3 .d (op COD-basis) of 9kg/m 3 .d
(op BOD-basis). De recirculatiefactor is
20-40.
In proefinstallaties is geconstateerd dat met
het gefluïdiseerd bed [1.7.] goede resultaten
(COD-omzetting boven de 10kg/m 3 .d)
te bereiken waren voor het afvalwater van
voedingsmiddelenindustrieën en voor het
overloopwater van een thermische slibbehandeling (Zimpro-procédé).
e. Gerccirculeerd bed reactor (recycled
bed reactor)
De micro-organismen in een gerecirculeerd
bed reactor hechten zich op inerte media
als zand en antraciet. Het grootste deel van
de biomassa bevindt zich in gesuspendeerde
vlokken. Het bed wordt geëxpandeerd door
mechanisch roeren of door het doorvoeren
van gas. In tegenstelling tot de geëxpandeerde of de gefluïdiseerde bed systemen
gaat de expansie van het bed zover dat
een deel van het slib uitspoelt. De uitgespoelde biomassa wordt in de reactor
teruggevoerd.
Door Frosteil [1.8.] is in een proefinstallatie
gewerkt met melasse-afvalwater en het afvalwater van een suikerindustrie.
Er bleek een zeer groot verschil in te
behalen belasting tussen het goed verzuurde
suikerafvalwater (belasting van 25 kg
COD/m 3 .d) en het minder goed verzuurde melasse-afvalwater (belasting van
5-6 kg C O D / m 3 . d).
De proeven hebben geresulteerd in de
bouw van een reactor van 50 m 3 voor een
suikerfabriek. Als dragermateriaal voor de
vlokken is zand genomen (ca 3 % van het
totale reactorvolume). Na zeven weken is
de belasting opgelopen tot ca 15kg
COD/m 3 .d bij een COD-reductie van

ca95%.

f. Anaëroob contact proces (recycled fIocs)
In vergelijking met het gerecirculeerde bed
worden bij deze uitvoeringsvorm geen inerte
media toegevoegd. Het vormen van grotere
vlokken is een voorwaarde om te verregaande uitspoeling te voorkomen. De
scheiding van afvalwater en vlokken is een
kritisch punt bij deze reactor. De uitgespoelde vlokken worden teruggevoerd in
de reactor.
g. Anaerobe slibdeken reactor (Anaerobic
sludge blanket)
De meest gebruikelijke uitvoeringsvorm is
de opwaarts doorstromende slibdeken,
veelal kortweg UASB genoemd.
De micro-organismen vormen door uitscheiding van hechtstoffen als polysachariden onder gunstige omstandigheden
korrelslib. De micro-organismen in een
UASB-reactor zijn aanwezig in vlokken.
Voor de vorming van korrels, vergelijkbaar
met de begroeide zandkorrels, worden niet
expliciet stoffen aan het systeem toegevoegd. Door een selectieproces wordt,
voornamelijk als gevolg van de hydraulische
belasting en de gasproduktie, het fijn gedispergeerde slib uitgespoeld en blijven
uiteindelijk de zwaardere slibkorrels over.
In de praktijk is het ook wel voorgekomen
dat dergelijke korrels door toevallige omstandigheden een inerte kern van zand of
klei hadden.
Dekorrelshebben eendiameter van 1-5 mm.
Het bed wordt in beweging en in gemengde
toestand gehouden door de opwaartse
snelheid van het afvalwater en door de
gas-ontwikkeling. Over de hoogte van de
reactor is sprake van een aanmerkelijk
verschil in slibconcentratie. Dit is een
wezenlijk verschil met het gefluïdiseerde
bed waar de slibconcentratie over de hoogte
van het bed nagenoeg gelijk is.
Het ontstaan van korrelslib bepaalt het
grote succes van deze reactor, hoewel ook
bij het achterwege blijven van korrelslib
een goede afvalwaterzuivering mogelijk is.
Goed bezinkende slibvlokken geven ook
goede resultaten. Een goede verdeling van
het afvalwater is in praktijkopstellingen
noodzakelijk gebleken. Een goede verdeling
wordt bereikt door de invoer van het water
via een aantal inlaatpunten op de bodem van
de reactor. De UASB reactor is vooral door
Nederlands onderzoek [1.9.] tot ontwikkeling gekomen.
Een hoge belasting wordt behaald indien in
de reactor korrelslib tot ontwikkeling komt.
Om deze reden wordt veel onderzoek gedaan naar de mechanismen die tot korrelvorming leiden.
Goed korrelslib is tot ontwikkeling gekomen in afvalwater van de suikerindustrie,
aardappelverwerkende industrie en distil-
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leerderijen. Korrelslibvorming is moeilijk
bij destructie-afvalwater, maiszetmeelafvalwater, huishoudelijk afvalwater en ruw
slachthuis afvalwater (te veel gesuspendeerd
materiaal).
De toepasbare slibbelasting (slibbelasting
uitgedrukt als kg COD per kg gesuspendeerd organisch materiaal per dag) lijkt
een maat te zijn voor de kans dat zich
korrelslib zal ontwikkelen. Bij een belasting
kleiner dan 0.3 kg COD/kg VVS .d ontstaat uitsluitend volumineus slib. Bij een
belasting van 0,9 kg COD/kg VVS .d is
er een zeer gerede kans op korrelslib.
De korrelvorming wordt negatief beïnvloed
door een hoog ammoniumgehalte. Het toevoegen van kalk had een positief effect.
Waarschijnlijk fungeren de Ca 2 Monen als
brugvormers voor de korrelvorming. Bij
150 ppm Ca- trad een sterke verbetering
van de bezinkbaarheid op. Boven 450 ppm
evenwel begon het siib door de vorming
van CaCO.i uit te spoelen.
Er zijn positieve effecten waargenomen bij
het toevoegen van enig korrelslib.
h. Gistingstank (digester)
De gistingstank wordt ook ir. Nederland
veel toegepast op de rioolwaterzuiveringsinstallaties als slibgistingstank. Bij een
dergelijk systeem is er sprake van een
volledig gemengd systeem zonder specifieke
maatregelen voor biomassa retentie.
2. Opstart anaerobe zuiveringsinstallaties
Het opstarten van een anaerobe reactor
geeft over het algemeen veel problemen.
Door verschillende onderzoekers zijn een
aantal factoren aangegeven die voor een
goede opstart belangrijk zijn. [1.10.].
a. Men moet met goed en een grote hoeveelheid entslib beginnen van bij voorkeur
vergelijkbaar afvalwater. Bij de reactoren
waar het slib op dragermaterialen moet
hechten kan gedurende de opstartfase nog
extra slib worden toegevoegd. Bij dergelijke
reactoren dient gerecirculeerd te worden
om de uitgespoelde bacteriën nog een kans
op hechting te geven.
De korrelvorming in de UASB-reactor is
een selectieproces wat beïnvloed wordt
door hydraulische belasting en gasontwikkeling (uitspoeling fijn gedispergeerd slib).
b. Optimale groeicondities kunnen bereikt
worden door toevoeging van gist-extract,
spore-elementen of zelfs kunstmest. Men
dient op te starten bij 35 °C en een
hydraulische verblijftijd van ca. 1dag.
c. De voeding/biomassa ratio dient groter
te zijn dan 0,6 COD/kg VSS . d.
d. Volgens Salkinoja-Salonen is de kans op
vorming van poly-sacchariden groter, indien

begonnen wordt met een hoge vluchtige
vetzuurconcentratie. Het toevoegen van
suiker (geen glucose) zou een positieve invloed hebben.
e. Het toevoegen van calcium kan eveneens
een positieve invloed hebben.
f. In Canada werd met succes opgestart
met makkelijk te vergisten water. Op het
moment dat de reactor goed werkte, werd
overgeschakeld op het afvalwater waar de
reactor voor ontworpen was.
3. Conclusies
a. Anaerobe zuivering van afvalwater in
een opwaarts doorstroomde anaerobe slibdeken (UASB) lijkt, ten opzichte van een
aantal andere gangbare reactortypen als een
geëxpandeerd bed, gefluïdiseerd bed of
een vast anaëroob filter, een van de
beste keuzen indien korrelslibvorming
optreedt. Indien de voeding bestaat uit
afvalwater, waarbij in de reactor geen
korrelslib wordt gevormd, dan is onderzoek
naar het gebruik van een fixed film reactor
met slib op dragermateriaal zinvol.
b. Het toepassen van een anaëroob filter
(hogere investeringskosten door bedvulling
en door vermindering van reactorvolume)
of reactortypen met een hoge recirculatiefactor hebben economisch gezien sterke
nadelen ten opzichte van een UASB-reactor
met korrelslib.
c. De gefluïdiseerde en geëxpandeerde
bedreactoren blijken over het algemeen
sneller op te starten dan een UASB-reactor.
Dit geldt met name daar waar korrelvorming moeilijk tot stand komt.
d. De hoge recirculatiefactor bij de meeste
gefluïdiseerde en geëxpandeerde bedreactoren is weliswaar nadelig door het hoge
energieverbruik maar biedt door de verdunning een grotere flexibiliteit ten opzichte van kortdurende lozingen van
toxische stoffen.
e. Nederland speelt op het gebied van de
ontwikkeling van de UASB-reactor nog
steeds een vooraanstaande rol in de wereld.
Een belangrijk punt hierbij is dat de laatste
jaren een aantal full scale installaties zijn
gereedgekomen (o.a. CSM, AVEBE, SBBDe Bijenkorf). In het buitenland, met name
Amerika, richt men zich veel meer op de
gefluïdiseerde en geëxpandeerde bedsystemen en op de anaerobe filters. Het
laatste jaar zijn volgens dit principe enkele
praktijkinstallaties gebouwd.
In Nederland werkt Gist-Brocades [3] aan
de ontwikkeling van een gefluïdiseerd bedreactor voor de zuivering van het afvalwater. De opstart van een praktijkinstallatie
zal naar verwachting in 1983 plaatsvinden.
f. De anaerobe voor-zuivering van huis-

houdelijk afvalwater dient verder te worden
ontwikkeld. Ondanks het onderzoek op dit
gebied in Amerika is men nog niet tot de
bouw van een praktijkinstallatie gekomen.
Op dit moment vindt bij de LH-Wageningen
een onderzoek plaats naar de zuivering
van voorbezonken huishoudelijk afvalwater
met een UASB-reactor [4],
Het verdient aanbeveling om voor, al dan
niet voorbezonken of voor-geconcentreerd,
huishoudelijk afvalwater ook onderzoek te
gaan doen naar de zuiveringsmogelijkheden
in reactoren waar het slib zich op een
dragermateriaal bevindt.
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