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De gedeeltelijke reiniging van organisch sterk
vervuild afvalwater door middel van oxydatietorens
gevuld met materiaal met ononderbroken
reactieoppervlak*)
1. Algemeen
Nieuwe mogelijkheden op het gebied van de biologische
behandeling van afvalwater doen zich voor bij de toepassing
van filterelementen van kunststof. In tegenstelling tot lavasteenvulling is het specifieke oppervlak van kunststoffilterelementen niet begrensd door de open ruimte welke voor de
biologische aangroei nodig is. De ruimte welke dit materiaal
inneemt is zo gering, dat ook bij specifieke oppervlakken
van 200 - 250 m 2 /m 3 de open ruimte nog 95 % bedraagt.
De zekerheid dat geen verstopping zal optreden bij het
gedeeltelijk reinigen van organisch sterk vervuild afvalwater
hangt af van de vorm van de filterelementen respectievelijk
van de doorsnede van de openingen tussen de reactieoppervlakken. Vrije doorgang voor afvalwater, slib en lucht
moet mogelijk blijven ook nadat de biologische aangroei
heeft plaatsgevonden [1].
De toepassing van oxydatiebedden met dit vulmateriaal heeft
in de praktijk reeds goede resultaten opgeleverd bij de behandeling van afvalwater van de voedingsmiddelenindustrie
[2- 8]. Verder zijn er rapporten aanwezig over de praktische
toepassing alsmede over proefnemingen voor de gedeeltelijke
reiniging van afvalwater uit de celstof- en papierindustrie,
alsmede over afvalwater uit de chemische industrie [8 - 10].

2. De gunstigste geometrische vormen van de elementen
van de kunststofvulling
Volgens de resultaten van Rincke & Wolters [11], die vulelementen met reactie-oppervlak van verschillende vorm
hebben onderzocht, hangt de reinigingscapaciteit o.a. niet af
van het werkelijke oppervlak van het materiaal, maar van
het reactie-oppervlak dat aanwezig is nadat de biologische
aangroei heeft plaatsgevonden.
Dit betekent dat de afstand tussen de diverse oppervlakken
aan bepaalde afmetingen moet voldoen om met zekerheid
dichtgroeien te voorkomen. Verder zijn scherpe hoeken tussen deze vlakken te vermijden. Volgens totnogtoe opgedane
ervaringen zijn afstanden van minstens 1 5 - 1 8 mm voorwaarde om plaatselijke dichtgroei en daarmede uitvallen
van reactie-oppervlakken te vermijden.
Waarnemingen tijdens proefnemingen hebben aangetoond
dat hoeken van 90° van de vierkante doorsnede tot gunstige
geometrische aangroeimogelijkheden leiden, indien het vierkant niet te klein wordt en zo lang de werkelijke reactiedoorsneden in verband met de korte zijden niet de vorm van de
ingeschreven cirkel benaderen. Bijzondere omstandigheden
gelden voor buisvormige vulelementen met een cirkelvormige doorsnede. Het gedeelte van het werkzame bestanddeel
van het uitwendige oppervlak is vanwege het grote verschil
tussen de werkelijke en de voor de reactie benutte lengte
der zijden gering. Indien de doorsnede van de buizen zeer
klein wordt en indien de doorsnede van de ingeschreven
cirkel van de ruimte die tussen de buizen overblijft niet circa
15 mm bedraagt, dragen deze buitenoppervlakken niet meer
tot de reactie bij, aangezien deze dichtgroeien.

*) Een uitvoeriger beschrijving van dit onderwerp kan bij de
schrijver aangevraagd worden: dr. ing. Rainer Born, D 43 Essen,
Richard Wagner Strasse 38.
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3. Het belang van ononderbroken reactie-oppervlakken voor
het reinigingsproces
Het onttrekken van de in het afvalwater aanwezige stoffen
geschiedt terwijl de afvalwaterfilm over de met biologische
massa begroeide oppervlakken van de vulelementen stroomt.
Volgens de modellen van Buckau [12] dient de totale
stroomlengte van deze afvalwaterfilm verdeeld te worden
in een aanvoergedeelte, waarin zich de diffusiegrenslaag
ontwikkelt tot de volle dikte van de vloeistoffilm en een
daarop aansluitend gedeelte waarin de diffusiegrenslaag geheel is ontwikkeld. Volgens zijn onderzoekingen kan deze
aanvoer een aanzienlijke lengte bereiken. Bij toepassing van
vulmateriaal, waarbij de reactieoppervlakken in lengte begrensd zijn omdat de elementen waaruit de vulling bestaat
in lagen op elkaar worden gebouwd, bestaat in het algemeen
geen directe aansluiting tussen deze lagen.
Daarom moet de filmvorming telkens weer in het bovenste
deel van ieder element opnieuw plaatsvinden. De waargenomen verschillen in reinigingsvermogen zouden daarmede
gedeeltelijk verklaard kunnen worden.
Ook worden secundaire verstoppingen voorkomen bij ononderbroken oppervlakken en kunnen die wel optreden bij
vulsystemen die in lagen zijn opgebouwd. Bij de toepassing
van draagroosters, die de afscheiding tussen die lagen vormen, wordt het verstoppingsgevaar vergroot omdat de doorlaatopeningen door de roosterstaven gekruist worden [13].
Volgens waarnemingen bij een in bedrijf zijnde installatie
komen ook verstoppingen voor onder het draagrooster en
boven de doorlaatopeningen van de eerste laag vulelementen.
De oorzaak is te zoeken in de samenstelling van de biologische aangroei. Deze laat gedurende de cyclus van het
stofwisselingsproces telkens in min of meer grote plakken
van de ondergrond los. Hierdoor wordt het slib van het
afvalwater uit de oxydatietoren verwijderd. De schuifkrachten, welke bij dit transport op de plakken inwerken, zijn
over het algemeen niet voldoende om deze noemenswaard
te verkleinen. Aangezien tussen de onderkant van het draagrooster en de bovenkant van de daaronderliggende vulelementen — vanwege de grote uitzettingscoëfficiënt van de
kunststof — een vrije ruimte aanwezig moet zijn, moeten
het afvalwater en het slib een open gedeelte passeren. De
plakken slib, die door het voorgaande transport gedeeltelijk
opgerold of in elkaar gedrukt zijn, herkrijgen hun oorspronkelijke vorm weer nadat zij het rooster gepasseerd
en van de onderkant losgewerkt zijn. Aangezien de plakken
een grotendeels tweedimensionale vorm hebben, neigen zij
er toe de daaronderliggende toevoeropeningen te verstoppen.
4. Reinigingsresultaten bij toepassing van vulmateriaal met
ononderbroken reactie-oppervlakken
Eén van de daarvoor mogelijke technische oplossingen is
de toepassing van geprofileerde PVC-folies, die door middel van stangen op een draagconstructie in de oxydatietoren
worden opgehangen. Doordat deze folies zaagtandvormig
geprofileerd zijn, wordt bij de juiste ophanging de vulling
van de oxydatietoren verdeeld in ononderbroken doorgaande
vierkante, verticale buizen. De hoeken tussen de reactieoppervlakken bedragen 90°. Het materiaal is leverbaar met
een specifieke oppervlakte tot 190 m 2 /m 3 .
De tot nu toe toegepaste standaarduitvoering heeft een
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bij de behandeling van het afvalwater van een papierfabriek
naar voren kwamen, laten zich volgende afmetingen afleiden
voor de gedeeltelijke reiniging van het afvalwater voor 77
totaal = 65 %.
300 %.
3,4 kg BZVs/m 3 .d (incl. recirculatie).

Op deze basis heeft een papierfabriek met een hoeveelheid
afvalwater Q = 700 m 3 /d en een vervuiling overeenkomend
met B = 770 kg BZV B /d een oxydatietoren met BIOPROFIL
135 nodig van volgende afmetingen:
hoogte = 6 m,

oppervlakte = 78 m 2 ,

volume = 468 m 3 .

Op afbeelding 2 is voor dit speciale geval een stromingsschema opgesteld. Volgens de ervaringen, die met een oxydatietoren voor de behandeling van een thermochemisch bedrijf
zijn opgedaan, kan van een algeheel slibvrij maken van het
teruggevoerde water afgezien worden, zonder dat verstopping
van de sproeier ontstaat.
Op grond hiervan werd voor de geprojecteerde installatie
slechts voorzien in het slibvrij maken van één derde van de
hoeveelheid water, welke wordt teruggevoerd. Deze mogelijkheid kan echter slechts ten volle benut worden, als de vulling
een cirkelvormige doorsnede van de oxydatietoren toestaat
en de robuuste, in de praktijk als goed bevonden draaiende
sproeiers toegepast kunnen worden.
Afbeelding 3 geeft voor dit meetvoorbeeld een overzicht
van de afname van de B Z V Ö , rekening houdend met terugpompen.

V e r g l e i c h z u M ö g l i c h k e i t 1 in %

Afb. 1 - Bemessungsmöglichkeiten und ihre Auswirkung auf spez.
Energiebedarf und die Grösse des spez. Reaktionsvolumens.
specifieke oppervlakte van 135 m 2 /m 3 . Onder deze geometrische omstandigheden benadert de absolute lengte van de
zijden, welke door het materiaal zijn gegeven, zo zeer die
welke voor de reactie benut wordt, dat er slechts een klein
verschil bestaat tussen het specifieke oppervlak van de geprofileerde folies en het werkelijke reactie-oppervlak.
Na omvangrijke proefnemingen met zowel afvalwater dat grotendeels eiwitten, als met afvalwater dat grotendeels koolhydraten bevatte, werden sinds kort drie oxydatietorens in
bedrijf genomen voor de gedeeltelijke reiniging van afvalwater van thermochemische bedrijven.
Dicht bij de Hollandse grens wordt op dit ogenblik een
oxydatietoren gebouwd met 400 m 3 nuttig volume als eerste
trap om een bestaande actief slib installatie te ontlasten.
De gemeentelijke reinigingsinstallatie is daar sterk belast
door aanvoer van organisch vervuild industrieel afvalwater
o.a. uit een strocartonfabriek. In een ander geval moet
de aanvoer van een reinigingsinstallatie, welke belast is
met afvalwater uit een brouwerij, door middel van een
oxydatietoren met 760 m 3 nuttig volume voorgereinigd
worden.
Onderstaand worden de op de resultaten van proefnemingen
gebaseerde metingen van het afvalwater van een aardappelverwerkende industrie en van een papierfabriek weergegeven.
Aan de hand van proefnemingen met afvalwater uit de
aardappelverwerkende industrie werden drie meetmogelijkheden afhankelijk van verschillende rendementen onderzocht.
Het naast elkaar stellen van de drie meetgrootheden in
afbeelding 1 toont, dat het energieverbruik en het specifieke
reactievolume bij een stijgend rendement, vergeleken met
de absolute afname van de BZV5, belangrijk toenemen.
Uit de verwerking van de resultaten der proefnemingen, die
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Samenvatting
Niettegenstaande de grote open ruimte van ongeveer 95 %
moeten aan de vorm van de vulelementen bepaalde eisen
worden gesteld, samenhangend met bedrijfstechnische en
reactie-technische voorwaarden.
De afstanden tussen de reactie-oppervlakken mogen niet
minder dan 1 5 - 1 8 mm bedragen.
Scherpe hoeken tussen de reactie-oppervlakken veroorzaken
bovendien verlies van het totale reactie-oppervlak.
Verder bieden ononderbroken reactie-oppervlakken procestechnische voordelen.

Afb. 2 - Mengenfüessbild für die Teilreinigung des Abwassers
einer Papierfabrik.
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Er is slechts één aanloopafstand voor de ontwikkeling van
de afvalwaterfilm welke zich over de gehele reactie-lengte
uitwerkt.
Bovendien worden secundaire verstoppingen op de overgangsplaatsen vermeden.
Aan de hand van proefresultaten met het afvalwater van een
aardappelverwerkende industrie en een papierfabriek wordt
de reinigingscapaciteit van een materiaal met ononderbroken
reactie-oppervlakken door middel van meetvoorbeelden
weergegeven.

VAM VERWERKTE 36% MEER
De NV Vuilafvoer Maatschappij „VAM"
had in 1971 op haar beide bedrijven
(Wijster en Mierlo) een aanvoer te verwerken van rond 363.000 ton. In vergelijking met 1970 (rond 266.000) een
stijging van 36 %.
In 1971 kwamen weer 2 nieuwe overlaadinrichtingen in bedrijf, n.1. Den Helder en Apeldoorn. Dit brengt het totaal
op 11, n.1. Groningen (1950), Zandvoort
(1951), Amersfoort (1958), Harlingen
(1967), Schiedam, Leidschendam-Voorburg-Zoetermeer en Zwolle (1969), Hilversum en Delft (1970) en Den Helder
en Apeldoorn (1971).
In aanbouw zijn overlaadinrichtingen te
Deventer en Groningen (vernieuwing) en
in voorbereiding die te Meppel en Drachten. Onderhandelingen voor afvoer naar
de VAM zijn met een groot aantal gemeenten en regio's in een vergevorderd
stadium.
Momenteel verwerkt de VAM de afvalstoffen van rond 1.500.000 mensen van
ruim 50 gemeenten.
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GLADHEIDSBESTRIJDING EN
MILIEUVERONTREINIGING
Arnhem 8/1 (ANP) — Omdat een
verdere verontreiniging van het milieu
moet worden tegengegaan, dienen wegbeheerders nauwlettend in het oog te
houden of de hoeveelheden wegenzout
die voor de gladheidsbestrijding worden
gestrooid, kunnen worden beperkt.
Aldus een brief van GS van Gelderland
aan gemeentebesturen, waterschapsbesturen en andere wegbeheerders in deze
provincie. Een overvloedig gebruik van
wegenzout kan belangrijke schade aan
bomen en andere bermbeplantingen veroorzaken. Daarnaast wordt door een
dergelijk gebruik, zij het indirect, onnodig bijgedragen aan de verontreiniging
van de oppervlaktewateren. „Hoewel het
niet goed mogelijk is richtlijnen te geven,
welke voor de diverse wegen onder alle
omstandigheden kunnen worden gehanteerd", aldus GS in hun brief, „menen
wij, dat in principe de gladheidsbestrij-

ding normaal voortgang moet vinden op
wegen voor doorgaand verkeer, andere
wegen waarop verkeer van enige omvang
voorkomt (hoofdverbindingen en verzamelwegen in woonwijken e.d.), op busroutes en op wegen, waarop door hun
ligging snel gladheid kan optreden of
bijzondere gevaren kunnen ontstaan. Op
deze wegen kan, naar het GS voorkomt,
zolang geen extreme sneeuwval of ijzelvorming is te duchten, als regel de zouthoeveelheid worden beperkt tot 15 a 20
gram per m 2 per strooibeurt.

HEFFING HOGER
Met ingang van 1 januari 1972 is de heffing op het lozen van afvalwater op
rijkswateren van ƒ 2,— per inwonerequivalent gebracht op ƒ 5,— per inwoner-equivalent. Deze heffingen, die op
1 januari 1971 werden ingesteld op basis
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, zijn bestemd voor de financiering van maatregelen, die deze verontreiniging bestrijden.
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