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Ervaringen van een deelnemer aan de
NVA-excursie naar Engeland
In de tweede week van mei 1972 is door
de N V A een excursie georganiseerd naar
enige belangrijke zuiveringsinstallaties in
de Midlands, een deel van Engeland, dat
van oudsher befaamd is geweest niet alleen door de omvang van de daar tot
stand gebrachte zuiveringswerken, maar
ook door het pionierswerk, dat aldaar op
dat gebied is verricht.
Allereerst werd bezocht een in de tweede
helft van 1971 in bedrijf gestelde installatie van de Parish of Armthorpe. Dit
bezoek was vooral interessant door de
aldaar toegepaste methode van slibverwerking. Men is geheel afgestapt van de
conventionele slibgisting en droging van
het uitgegiste materiaal op open bedden
of in „lagoons". Ofschoon de installatie
van vrij kleine omvang is, namelijk geschikt voor de behandeling van het afvalwater van 18.000 i.e. (inwoner-equivalenten) met een uitbreidingsmogelijkheid tot
het dubbele (vrijwel uitsluitend huishoudelijk afvalwater), is de slibverwerking
geheel op kunstmatige leest geschoeid. De
gang van zaken is hierbij de volgende.
Het surplus slib van de biologische
behandeling (belucht slib), waarbij de
beluchting geschiedt door de Simplex
conussen, wordt ingedikt door middel
van flotatie en wel volgens het „Komline-Sanderson Dissolved Air Flotation
Thickening Process", dat door de be-

kende firma Ames Crosta Mills & Co
Ltd in de handel wordt gebracht. Afb. 1
geeft hiervan een schematische voorstelling. Het apparaat bestaat uit een bak
gevuld met water, waaraan vanuit de ene
bovenzijde het gedeeltelijk te ontwateren surplus slib en vanuit de tegenover
liggende onderzijde water, waarin onder
druk lucht is opgelost, wordt toegevoerd.
Door de bij uitstroming in de bak optredende drukverlaging komt deze lucht
in zeer fijne bellen vrij. Deze hechten
zich aan de slibdeeltjes, waardoor deze
stijgen en aan de oppervlakte een geconcentreerde sliblaag, de zgn. blanket, vormen. Een continu lopend afstrijkmechanisme voert het ingedikte slib over een
horizontaal gestelde overlooprand af. Het
vrij gekomen water, dat nog een geringe
hoeveelheid slib bevat, wordt aan de
tegenovergestelde zijde van de bak vanaf
de onderkant geloosd. Een deel hiervan
wordt in het systeem gerecirculeerd en
de rest gaat naar de aëratietanks.
Op deze wijze wordt het droge stofgehalte van het surplus slib in de Armthorpe
installatie opgevoerd tot 3 à 4 %. Over
deze methode was men zeer te spreken.
Het indikkingseffect en het rendement
(d.i. het percentage van het ingevoerde
slib, dat met de blanket wordt verwijderd,
uitgedrukt als droge stof) kunnen worden
opgevoerd door tosvo^ging van een floc-

Afb. 1 - Schematische voorstelling van het „Air Flotation Process". Rechts boven aanvoer
van in te dikken slib; rechts onder afvoer van vrijgekomen water; links boven afvoer ingedikt slib; links onder toevoer van water onder druk.

deel I
culatiemiddel, als regel kationogene polyelectrolyten. In bijzondere omstandigheden is een dergelijke toevoeging noodzakelijk.
Deze indikkers worden geleverd in gestandaardiseerde afmetingen. De oppervlakte is daarbij maatgevend. De kleinste
„unit" heeft een oppervlak van 1,4 m 2
en is op basis van de surplus slib productie van 34 gr/i.e./dag bij toepassing
van voorbezinking geschikt voor 2000 i.e.;
de grootste heeft een capaciteit voor
150.000 i.e. en een oppervlak van 93 m 2 .
Voor de grotere capaciteiten beveelt
Ames Crosta echter aan twee of meer
units te nemen, waarschijnlijk uit een
oogpunt van grotere bedrijfszekerheid.
De hydraulische belasting, waaronder
wordt verstaan de toevoer van het in te
dikken slib per eenheid van flotatieoppervlak, bedraagt 0.667 g.m.m./sq ft
( = ca. 3 m 3 /m 2 /h). Dit is een overeenkomstige grootheid als de oppervlaktebelasting van een bezinktank. De recirculatiehoeveelheden belopen echter meer
dan het dubbele hiervan. Deze grote
hoeveelheden water zijn nodig om na de
ontspanning in de flotatietank voldoende
luchtbellen in deze ruimte te kunnen
produceren om het slib omhoog te brengen.
De druk van de gecomprimeerde lucht
bedraagt minimaal 5,5 atm en de hoeveelheid rond 400 liter per m 2 flotatieoppervlak per uur.
Het principe om door floteren met behulp van kleine gasbellen surplus slib in
te dikken is niet nieuw. Z o heeft bijv.
Kraus in Peoria (111.) in 1947 op praktijkschaal hierover geëxperimenteerd. Het
surplus slib werd naar een bestaande
bezinktank geleid. Opstijgende gasbellen
afkomstig van de denitrificatie en gisting
voerden het slib naar de oppervlakte van
waaruit het door een schroefconveyor
naar een put in het midden van de tank
werd geleid. Op deze wijze kon een indikking van 1,5 tot 4 % droge stof worden verkregen, een resultaat, dat door
toepassing van indiktanks met decantatie
niet kon worden bereikt. Volgens Kraus
is de aanwezigheid van nitraat in het slib
een noodzakelijke voorwaarde voor een
gunstig verloop.
Het aldus ingedikte slib wordt gemengd
met het slib uit de voorreinigingstanks.
Dit mengsel wordt geconditioneerd met
ferrosulfaat, het zgn. copperas (ca. 15 %
op droge stof basis) en kalkmelk (15 à
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Afb. 2-Filterpers te Armthorpe.

20 % Ca(OH) 2 a.b.). Het bevat dan 5 %
droge stof. De ontwatering geschiedt vervolgens in een tweetal kamerpersen. Elke
pers heeft 45 kamers, 1,20x 1,20 m, perstijd 5 à 7 uur, droge stof gehalte van de
koek 40 %. De koek wordt afgevoerd en
gedumpt (afb.2).
De installatie is overigens van het type,
dat in Engeland als conventioneel kan
worden beschouwd. Het ruwe rioolwater
wordt via een vijzelgemaal naar twee
comminutors opgepompt. Deze bleken
de grovere delen echter onvoldoende te
vermalen, waardoor moeilijkheden met
het persen ontstonden. Daarom werden
twee met de hand geruimde grofroosters
aangebracht. Hierna passeert het rioolwater een Dorr zandvanger en een tweetal ronde bezinktanks. Op deze laatste
wordt nader teruggekomen.
De oxydatief-biologische behandeling geschiedt in twee aëratietanks met in totaal
vier Simplex beluchters, elk aangedreven
door 10 pk motoren. Als beluchtingstijd
wordt opgegeven 6,51 uur, hetgeen evenwel niet klopt met de opgegeven inhoud
van 740.000 gallons en een dagelijkse
toekomstige hoeveelheid rioolwater van
885.000 gallons. Hoogstwaarschijnlijk is
de inhoud foutief aangegeven, mede gezien de visueel waargenomen afmetingen
van de aëratietanks. Om het spatten
tegen te gaan is even boven de Simplex
conus een plastic plaat aangebracht,
waardoor het verlangde effect wordt verkregen.

ter. Men is zich van deze eigenaardigheid bewust, getuige de volgende uitlating in de brochure, waarin de inrichting wordt beschreven.
„Although this seems unduly complicated
it was in fact less expensive than raising
the flow to a level sufficient to allow
gravity flow through the works to the
outlet. It improves the visual aspect of
the plant by keeping the profile to a
lower level."
Behalve de twee reeds vermelde ronde
voorbezinktanks zijn nog aanwezig een
drietal rechthoekige bassins, de zgn.
„stormwater tanks". Zowel de voorbezinkingsinstallatie als deze stormwater
tanks zijn gedimensioneerd op de verwerking van in totaal een 6-urige d.w.a.
De gang van zaken is, dat 3 d.w.a. de

biologische installatie doorloopt en dat
bij sterkere regenval nog eens 3 d.w.a.
naar de stormwater tanks (S.W.T.) zal
worden gevoerd. Bij aanhoudende neerslag zullen deze tanks overlopen. In een
dergelijk geval zal geloosd worden een
mengsel van biologisch gezuiverd en
voorbezonken rioolwater, beide na verdunning met regenwater. Onbehandeld
rioolwater zal derhalve aan het eindpunt
van de riolering niet worden geloosd. De
verblijftijden in voorbezinking, nabezinking en S.W.T. zijn 2 uur en de oppervlaktebelasting bij toevoer van 3 d.w.a.
in voorbezinking en nabezinking resp. 1,2
en 0,9 m :i /m-/h.
Deze opzet is in overeenstemming met
de aanbevelingen van de in 1898 ingestelde Royal Commission on Sewage
Disposal (RCSD). Zij zijn vervat in het
5de Report, dat in 1908 is gepubliceerd.
In het in 1915verschenen „Final Report"
is een en ander volledig gehandhaafd.
Als regel zal men in het Verenigd Koninkrijk een overeenkomstige opzet van
de capaciteiten van de biologische zuivering en de behandeling in S.W.T. tegenkomen.
N u wordt in de rapporten van de RCSD
gesproken over de „normal dry weather
flow", doch dit begrip wordt niet nader
gedefinieerd. Ook in andere Engelse publicaties wordt deze grootheid niet nauwkeurig omschreven. Wel spreekt men af
en toe van de „nominal d.w.f.", doch ook
dan wordt niet aangegeven wat daaronder wordt verstaan. Evenwel voor zover de omstandigheden te Armthorpe
representatief zijn voor Engeland kan
daaruit worden afgeleid, dat de parameter voor hoeveelheden d.w.f. en verblijftijden als uurhoeveelheid gelijk is
aan VrM-ste van de dagelijkse d.w.a. Dit
betekent, dat een behandeling van in
totaal 6 d.w.a. in Engeland niet overeenkomt met hetgeen in het algemeen hier-

Afb. 3-Simplex beluchter met spatplaat teArmsthorpe; zie afb.11.

Een andere bijzonderheid is hier, dat het
slibwatermengsel vanuit de beluchtingstanks door een tweede vijzelgemaal naar
de twee nabezinktanks wordt gepompt.
Het retourslib vloeit dan onder natuurlijk verhang terug naar de aëratietanks.
Dit is dus een afwijking van de Nederlandse praktijk en deze afwijking zullen
wij opnieuw tegenkomen bij de zuiveringsinstallatie Davyhulme van ManchesH20 (5) 1972, m. 23
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TABEL I - Aanlegkosten van de onderdelen ran de zuiveringsinstallatie te Armthorpe.
Aanlegkosten
Pompstation, rooster en zandvang
Voorbezinktanks en S.W.T.
Aëratietanks
£ 28.100
Nabezinktanks
£ 17.700

£ 35.101)
£ 33.900

£ 45.800
Slibverwerking
£ 92.400
Bijkomende werken (terreinwerk, elektrische installatie,
leidingen, verdeel inrichtingen, enz.)
£ 66.400
Totaal
Totale apparatuur

onder wordt verstaan in Nederland, aangezien hier voor basiscijfer wordt uitgegaan van een uurhoeveelheid gelijk aan
Vio van de daghoeveelheid. De behanling van 6 d.w.f. in Engeland komt dus
in hoofdzaak overeen met 2,5 maximale
d.w.a. bij ons. De neerslag moet dan
samenvallen met het optreden van de
top d.w.a. Hierbij moet evenwel bedacht
worden, dat voor grotere rioleringsgebieden als maximale uurhoeveelheid een geringer percentage van de daghoeveelheid
wordt aangenomen dan 10.
Zolang de afvoer naar de S.W.T. nog
niet tot overstorten komt, is er uiteraard
nog niets aan de hand. Gebeurt dit wel
dan kan het coïncideren van topafvoer
met een korte bui van zeer hoge intensiteit wel aanleiding geven tot het lozen
van bezonken rioolwater, dat slechts 2- à
3-voudig is verdund. Dergelijke situaties
zullen zich echter uiterst zelden voordoen. In elk geval wordt voorkomen, dat
aan het eindpunt van het rioolstelsel onbehandeld rioolwater wordt geloosd. In
Nederland is door Ribbius gewezen op
de ongunstige ligging van eindoverstorten
in verband met de mogelijkheid van afvoer van slijkstoffen op het openbare
water.
De minimum verblijftijden in alle bezinkbassins zijn voor Nederlandse begrippen vrij lang. In overeenstemming daarmede zijn de maximale oppervlaktebelastingen vrij laag.
Begrippen als berging en overcapaciteit
zijn blijkbaar nog niet tot in het Verenigd Koninkrijk doorgedrongen. De
RCSD is echter van oordeel, dat onder
de aangegeven omstandigheden „no storm
sewage arriving at the outfall works
would be discharged without some settlement."
Het lijkt interessant de aanlegkosten van
de verschillende onderdelen van de zuiveringsinstallatie onderling te vergelijken.
Daartoe dient tabel I.
De aanlegkosten hebben per inwoner
equivalent (i.e.) £ 15bedragen. Opvallend
is het grote aandeel van de slibverwerking in de totale aanlegkosten, waarbij
bovendien bedacht moet worden, dat
daarvan 55 % ten laste komt van de
mechanische en electrotechnische apparatuur. Voor het overige deel der installatie bedraagt dit percentage slechts 22.
Aangezien voor het onderdeel slibbehan-
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£ 273.600
£ 90.000

1n % van het totaal
12,8
12,4
16,7
33,9
24.2

100
33

deling ook de kosten voor bediening,
chemicaliën en stroom bepaald niet verwaarloosd mogen worden, lijkt het aannemelijk, dat dit verwerkingssysteem
kostbaarder zal zijn dan de conventionele
slibgisting en droging op open bedden.
Anderzijds is het evenwel waarschijnlijk,
dat de beperktheid van het beschikbare
terrein bij het kiezen van deze oplossing
van doorslaggevende betekenis is geweest.
Na Armthorpe werd een bezoek gebracht
aan een van de zuiveringsinstallaties van
Sheffield, namelijk aan die geheten
Blackburn Meadows, verreweg de grootste van de zeven inrichtingen, waarover
deze stad beschikt. Wij bevonden ons
aldaar op historisch terrein. Reeds in
1866 was Sheffield bijna volledig gerioleerd en behoorde het met Leeds tot
de twee enige steden in Yorkshire, berucht om de vervuiling van zijn wateren
door de grote steden met voor die tijd
omvangrijke industrieën, die toen over
een zuiveringsinstallatie beschikten. Deze
bestond uit een chemische klaring gevolgd door behandeling in cokesfilters.
D e dagelijkse hoeveelheid rioolwater bedroeg destijds reeds 45.000 m 3 . In de loop
der tijden heeft deze zuiveringsinrichting
uiteraard een enorme ontwikkeling ondergaan. In de periode 1905 - 1909 werden
roosters, zandvangen, primaire bezinktanks en contactbedden aangelegd. In 1912
kwam tot stand een uitbreiding met zes
voorbezinktanks, terwijl de bestaande bezinkbassins werden omgebouwd tot stormwater tanks. De meest ingrijpende uitbreiding kwam tot stand nadat Haworth
in het begin van de twintiger jaren zijn
bekend „bioaeration system" had ontwikkeld. Deze methode was in het bijzonder aantrekkelijk voor Sheffield, omdat de bestaande contactbedden met
weinig kosten konden worden omgebouwd tot beluchtingskanalen. Haworth
vergeleek deze kanalen met „a river
containing a large numer of oxidising
organisms capable of purifying putrescible
matters. To this river or stream sewage
is added in such a volume as it is able
to purify continuously." De toepassing
van dit systeem kwam in de plaats van
de aanleg van een aantal secundaire contactbedden, een zuiveringsmethode, die
toen al als verouderd werd beschouwd.
In 1922 werd met deze uitbouw een be-

gin gemaakt, doch eerst in 1942 was het
geheel voltooid.
Inmiddels was gebleken, dat de oorspronkelijke conceptie van Haworth van
de kunstmatige rivier, waarin door de
slagarmen snelheid moest worden veroorzaakt, in twijfel getrokken moest
worden. De resultaten van een installatie, waarin slechts door kunstmatig opgewekt verhang en zonder „paddle wheels"
snelheid moest worden teweeggebracht,
waren teleurstellend. Voorts bleek uit
experimenteel werk van Ardern en Jepson
in Manchester, dat „bio-aëration" 50 %
meer energie vereiste dan de Kessnerborstel en de Simplex conus. Dit leidde
de opvolger van Haworth, Edmondson, er
toe te trachten het zuurstofinbrengvermogen van de paddies te vergroten. Dit
bleek na jarenlange proefnemingen inderdaad mogelijk. De rechthoekige bladen,
die oorspronkelijk op de slagarmen gemonteerd waren, werden vervangen door
twee driehoekige plaatjes van veel kleinere afmetingen. Hierdoor kon het energierendement met 60,4 % en de capaciteit (d.i. de verkorting van de verblijftijd)
met 69,5 % worden opgevoerd. Door het
aanbrengen van deze weinig kostbare
veranderingen kon voorlopig de uitbreiding van de beluchtingskanalen achterwege blijven.
Het beluchtingscircuit bestaat thans uit
24 eenheden met een totale nuttige inhoud van 77.000 m 3 . Bij een dagelijkse
gemiddelde d.w.a. van 153.000 m 3 betekent dit een beluchtingstijd van gemiddeld 12,1 uur. Vergeleken met andere
beluchtingssystemen is dit altijd nog een
vrij lange verblijftijd. De kanalen zijn
1,8 m breed en 1,2 m diep (waterdiepte);
de lengte varieert van 67 tot 84 m, de
diameter van de paddies van 2,13 tot
2,39 m en de indompeldiepte van 355
tot 394 mm.
Uit de gegevens over de gemiddelde samenstelling van het effluent van de primaire bezinktanks (BOD 207 mg/l), die
van het effluent van de secundaire bezinktanks (BOD 17 mg/l) en het krachtverbruik per kg verwijderd BOD (0,56
kWh/kg BOD) en de dagelijkse toevoer
van 153.000 m 3 kan worden berekend het
krachtverbruik van de bio-aëration plant.
Dit bedraagt 16.200 kWh/etm, overeenkomende met 675 kW vermogen. Op
basis van 35 gr BOD per i.e. in bezonken
rioolwater, een cijfer, dat ook in Engeland als gemiddelde voor de hoeveelheid
organische stof uitgedrukt in zuurstofverbruik per i.e. en per etmaal kan worden aangenomen, bedraagt het equivalentie getal van de op Blackburn Meadows
aangesloten inwoners en industrieën rond
910.000. Hieruit volgt een ruimte belasting van de beluchtingskanalen van 12 i.e./
m 3 en een krachtverbruik van 18 kWh/
1000 i.e./etm of wel een benodigd vermogen van 0,75 W/i.e. Dit laatste cijfer
kan als vrij laag worden beschouwd.
Het gemiddelde slibgehalte van het slibwater mengsel bedraagt 1600 mg/l en de
slibbelasting 0,25 kg BOD/kg/etm.
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Afb. 4 - Overzicht van de bio-üeratie tanks te Black Meadows, Sheffield.

De nabezinking geschiedt merkwaardigerwijze in niet minder dan 184 Dortmundtanks, elk met een oppervlak van 7,7 x
7,7 m = 59,3 m- en twee ronde bassins
met een diameter van 13,4 m (opp. =
142 m-). De totale nuttige inhoud van al
deze tanks is 34.500 m 3 en het oppervlak
11.3324 m-. Op basis van de behandeling van de drievoudige „nominale"
d.w.a. komt dit overeen met een verblijftijd van ruim 1,8 h en een oppervlaktebelasting van 1,7 r n 3 m 2 ' m . Dit laatste
cijfer is aan de hoge kant, maar hierbij

moet wel bedacht worden, dat de relatief
geringe diepte van de beluchtingskanalen
een groot bufferend vermogen oplevert.
Slechts bij langdurige regens zal deze
hoge oppervlaktebelasting optreden.
Het effluent voldoet ruimschoots aan de
door de RCSD in het 8ste rapport —
verschenen in 1912 — aanbevolen eisen.
Deze „standards'' zijn een maximum
BOD van 20 mg/l en een maximumgehalte aan zwevende stof van 30 mg/l.
Deze grootheden zijn namelijk voor het

effluent van de Blackburn Meadows
plant resp. 17 en 22mg/1.
In 1965 zijn de roosterwerken en de
zandvangen vernieuwd, waarbij het roostergoed na vermalen in een drietal „desintegrators" aan het rioolwater vóór de
roosters wordt teruggevoerd. Het geheel
bestaat uit vier eenheden, elk geschikt
voor de behandeling van maximaal
205.000 m 3 per etmaal. De omvang van
dergelijke werken voor installaties van
de capaciteit als die van Blackburn
Meadows moge blijken uit de aanlegkosten daarvan, namelijk £ 290.000.
Hierna is een vernieuwing en uitbreiding
van de voorbezinkinstallatie aan de beurt
gekomen, waaraan een bedrag van
£ 546.000.- is gespendeerd. Deze installatie omvat thans 8 rechthoekige tanks,
elk lang 71,3 m, breed 22.9 m en diep
3,05 m met een totale inhoud van
41.800 m 3 . De nominale d.w.a. heeft
daarin een verblijftijd van 6,9 uur. De
slibverwijdering geschiedt d.m.v. kettingruimers, die het bodemslib naar drie slibzakken aan de inloopzijde van de tanks
transporteren. Elke slibzak is voorzien
van een slibpomp, waarvan de pomptijden instelbaar zijn. Voor de verdeling
van de invoer over de natte doorsnede
van de tanks wordt het rioolwater eerst
door een aantal spleten en vervolgens
door een verdeelrooster geleid. Een gelijkmatige verdeling over de acht tanks
wordt gecontroleerd in een controlekamer van het roostergebouw door registratie van de overstorthoogte over de
uitlaatdrempels. Zo nodig kan een en
ander vanuit de controlekamer worden

Afb. 5 - Voorbezinktank Black Meadows, Sheffield
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opslagtanks geconditioneerd slijk
1;

.Ti;

Afb. 6 - Plattegrond van de voorreiniging Black Meadows, Sheffield; geheel rechts een gedeelte van de bio-aeration tanks.

gecorrigeerd door wijziging van de invoeropeningen.
De oude primaire tanks zijn omgebouwd
tot regenwatertanks met een inhoud van
25.000 m 3 , overeenkomende met een verblijftijd van 4,2 uur van de nominale
d.w.a. In totaal beschikt men dus over
een bezinkcapaciteit van 11,2 uur „nominaal", waardoor te Blackburn Meadows
wordt voldaan aan de aanwijzingen van
de RCSD als vermeld bij de bespreking
van de installatie te Armthorpe. Na de
regen wordt de inhoud van de S.W.T.
overgepompt naar de acht andere bassins,
waarbij het bezinksel door een krachtige
waterstraal naar de zuigopening van de
pompen wordt gespoten.
Voor het hiervoor benodigde water alsmede voor het koelwater van de compressoren van het filtergebouw en van
de verbrandingsinstallatie en voor het
schoonspuiten van de frames van de filterpersen en dergelijke meer wordt „final
effluent" gebruikt. Daartoe is een afzonderlijk pompstation gebouwd, waarin een
viertal pompen met een totaal debiet van
180 m :i /h zijn opgesteld.

vakanties hebben het evenwel nodig gemaakt te voorzien in een toevoeging van
ferrosulfaat als hulpmiddel bij het conditioneren. In de periode 1970/71 is gemiddeld aan het slib toegevoegd (in procenten van de droge stof) 20 CaO en 2,5
copperas.
In het filtergebouw staan op de eerste
verdieping 36 persen opgesteld, elk met
65 kamers, 1,22 x 1,22 m. De koek is
38 mm dik en bevat gemiddeld 34 %
droge stof, die bij verbranding 53 % as
geeft. De persdruk is 6,2 atm. en de
cyclus vullen-persen-ledigen duurt 4,5 à
5 uur. Een set van zes persen is steeds

buiten bedrijf voor onderhoud en reserve.
Het filtraat en het waswater van doeken
en platen gaan terug naar de inloop van
de installatie. Na 150 tot 200 persingen
moeten de doeken gewassen worden en
na 450 tot 600 persingen moeten zij door
nieuwe worden vervangen. Bij het vernieuwen van de doeken worden de gietijzeren frames van de platen schoongespoten met water onder een druk van
55 atm. De capaciteit van deze installatie
bedraagt rond 1700 ton koek met 600 ton
droge stof per werkweek van ca. 434 dag
en het energieverbruik ca. 4000 kWh pei
etmaal, overeenkomend met rond 10 kWh

Afb. 7 - Filterpersgebouw Black Meadows, Sheffield.

De toenemende belasting van de installatie en de daarmede gepaard gaande
verhoogde slibproduktie heeft geleid tot
een tekort aan terrein voor het drogen
van het slib aan de open lucht. Men is
daarom overgegaan tot een ontwatering
door middel van filterpersen. Daarbij
heeft een rol gespeeld, dat het rioolwater
van Sheffield relatief veel ijzer bevat,
zodat verwacht werd, dat voor het condioncren zou kunnen worden volstaan
met kalk. Fluctuaties van dit ijzergehalte
en het wegvallen van het ijzerhoudende
industriële afvalwater in de fabrieks532
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per ton koek. Er wordt gewerkt in continudienst met drie ploegen, in totaal 12
man met een opzichter.
Om stankverspreiding tegen te gaan werden 12 ventilatoren nabij het plafond
aangebracht, die de lucht uit het gebouw
naar buiten bliezen. In ca. 10 minuten
werd aldus de lucht van de verdieping,
waar de filterpersen staan, ververst. Dit
bleek evenwel niet afdoende te zijn om
de luchtverontreiniging, vooral door ammoniakdampen, tegen te gaan. Deze situatie werd niet geheel „socially tolerable"
geacht. Afdoende verbetering werd verkregen door de richting van de lucht om
te keren en door het aanbrengen van
..odour masking sprays" aan de inlaatzijde van de ventilatoren.
Ofschoon de ontwatering met de filterpersen. die in 1962 in bedrijf werd gesteld, een belangrijke verbetering had gebracht, bleken daaraan toch bezwaren
verbonden te zijn. De koek werd door
de British Railways gedumpt te Tryburgh
op een afstand van ca. 10 km van de
zuiveringsinstallatie. Vooral in de zomer
gaf dit, mede door autoopwarming van
de dump, aanleiding tot stankbezwaren.
Bovendien werd de gehele massa op den
duur dik vloeibaar, zodat een omdijking
gemaakt moest worden om de verspreiding van het gedumpte materiaal binnen
de perken te houden. De oplossing van
deze moeilijkheden werd gevonden in de
verbranding van de perskoek en wel in
een Nicholas-Herrishoff oven. Van dit
type kwamen er in 1968 twee in bedrijf.

m-

Afb. 9 - Clemaal voor eigen watervoorziening
oven Black Meadows,
Sheffield.

In 1934 werd in Amerika (Dearborn) de
eerste van dit type in bedrijf gesteld en
thans zijn daar meer dan 100 van dergelijke installaties in gebruik. Daarvan is
waarschijnlijk de grootste die in Detroit,
alwaar de verbrandingsinstallatie 6 ovens
omvat met een totale capaciteit van
ruim 1600 ton slib per dag. Vermelding
verdient, dat in de Verenigde Staten vrij-

Afb. 8 - Verbrandingsoven voor perskoek Black Meadows, Sheffield.
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op de achtergrond de verbrandtngs-

wel uitsluitend de koek afkomstig van
vacuümfilters wordt verbrand.
De ovens te Sheffield zijn 11.5 m hoog
met een inwendige diameter van 6,1 m
en bestaan uit 9 etages. Door langzaam
om een verticale as roterende krabbers
wordt de koek, c.q. de as resp. naar een
gat in het midden dan wel in de daaronder liggende etage naar openingen in
de périphérie daarvan langzamerhand
naar beneden gebracht. In de bovenste
4 etages wordt de perskoek gedroogd, in
de 5de afdeling vat hij vlam en de eigenlijke verbranding vindt plaats in de 6e en
7de verdieping. In de 8e en 9e afdeling
wordt de as gekoeld, waarbij de verbrandingslucht wordt verwarmd. De verticale, holle roterende kolom, waaraan de
krabbers zijn bevestigd, wordt eveneens
luchtgekoeld.
De temperaturen in de verschillende
etages zijn binnen zekere grenzen regelbaar en wel met behulp van oliebranders. Deze zijn ook nodig voor het in
bedrijf stellen van de oven. Deze temperaturen lopen normaliter op van gemiddeld 550° C in de bovenste afdeling tot
900° C met een maximum van 1000° C
in de 7e. In de onderste verdieping is de
temperatuur gedaald tot gemiddeld ca.
170° C. Voor verdere koeling en om verstuiving tegen te gaan wordt door sproeiers water toegevoegd tot tenminste 15%
van het asgewicht.
De verbrandingsgassen worden met geforceerde trek door een scrubber geleid.
Per ton perskoek bedraagt het energieverbruik gemiddeld 13 kWh en het olieverbruik 10 liter. De calorische waarde
van de droge vluchtige stof in de koek
is gemiddeld 6000 kCal/kg.
Naast de regeling van de temperatuur in
de verschillende etages is vooral van belang de voeding van de oven. Deze moet
niet alleen in kwantitatief en kwalitatief
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opzicht gelijkmatig zijn, maar ook de
gelijkmatigheid van de korrelgrootte is
voor het goede functioneren van de oven
essentieel.
De kosten van deze installatie zijn in de
tabellen II en III samengevat.
Opvallend zijn hier de lage kosten van
de oxydatief-biologische zuivering. Hetgeen kennelijk zijn oorzaak vindt in het
lage bedrag voor rente en afschrijving
van de zeer oude bio-aëratie installatie.
Bovendien zijn de aanlegkosten daarvan
relatief laag geweest, omdat bestaande
contactbedden goedkoop konden worden
omgebouwd tot beluchtingskanalen.
Ook als dit lage kostenaandeel in aanmerking genomen wordt blijkt de behandeling van het slib toch nog een zeer
groot gedeelte van het jaarlijkse budget
in beslag te nemen. Onder de bestaande
verhoudingen is dit zelfs in totaal 60 %.
Deze verwerkingskosten bedragen per
ton droge stof £ 11.65, waarvan £ 6.74
voor het filterpersbedrijf en £ 4.91 voor
de verbranding. Het personeel van de
installatie omvat 120 man.
Ook bij het hierop volgende bezoek aan
de zuiveringsinstallatie Davyhulme van
de stad Manchester bevond men zich op
historische bodem. Hier toch — en op de
installatie Withington — hebben Locket
en Ardern op technische schaal geëxperimenteerd over de toepassing van het belucht slib proces, hetgeen heeft geleid tot
de invoering van deze methode over de
gehele wereld. Het is van algemene bekendheid hoezeer het eerstgeboorterecht
van dit systeem door de Amerikanen
wordt betwist op grond van de proeven
van Clark, Cage en Adams in het
Lawrence Experiment Station. Kennisneming van deze proeven ter gelegenheid
van een bezoek aan dit proefstation gaf
Fowler aanleiding om zijn medewerkers
Ardern en Locket voor te stellen de
mogelijkheid van zuivering van rioolwater door middel van beluchting in
tegenwoordigheid van een biologisch
agens te onderzoeken. In de Verenigde

Staten van Amerika heeft men t.a.v. de
ontwikkeling van het belucht slib proces
zoveel waarde toegekend aan het werk
van het proefstation te Lawrence, dat
men gemeend heeft de patentrechten van
de Engelse firma, die het luchtdoorblazingssysteem in de handel bracht, te kunnen negeren. Het gevolg hiervan is geweest dat door deze firma talrijke civiele
procedures tegen Amerikaanse steden
wegens aantasting van de patentrechten
zijn gevoerd. Dikwijls toonde men zich
in Amerika verbolgen over de miskenning
van de waarde van het werk van Clark
c.s. en trachtte men halsstarrig de ingebrachte claims te betwisten. Het woord
halsstarrig is hier wel op zijn plaats, wanneer men bedenkt, dat in 1948 nog een
rechtstrijd over deze octrooien aan de
gang was en dat het Rivers Department
van Manchester in zijn jaarverslag maart
1934 -maart 1935 niet zonder enig locaal
chauvinisme vermeld, dat de Appeal
judge in de Verenigde Staten in zijn uitspraak, die op deze zaak betrekking
heeft, constateert: „That Fowler and his
assistants at Davyhulme discovered the
biochemical process there can be no
question." Het jaarverslag gaat dan verder met: „This very categorical statement,
coming from the highest authority, is a
source of considerable satisfaction to the
Rivers Committee, under whose administration were carried out the first experiments which have now resulted in such
a efficient means of sewage treatment."
Manchester behoort evenals Sheffield tot
de grotere steden, die het eerst de hand
aan de ploeg hebben geslagen om tot
een sanering van de oppervlaktewateren
in Engeland te komen. Onder de naam
van „The River Medlock Improvement
Committee" kwam in 1863 een lichaam,
dat belast werd met de taak om de rivier
de Medlock tegen vervuiling te beschermen, tot stand. In 1877 werd deze naam
veranderd in „The Rivers Committee".
Thans worden de leden hiervan uit en
door de gemeenteraad van Manchester

TABEL II - Investeringen in de zuiveringsinstallatie Blackburn Meadows te Sheffield vanaf
1962.
Slibfiltratie (1962)
Vernieuwing zandvangen, roosters, meetapparatuur, afkoppeling
regenwater (1965)
Vernieuwing voorbezinkbassins (1969)
Slibverbrandingsinstallatie (1968)
Totaal

£

620.000

£
£
£

290.000
546.000
375.000

£ 1.831.000

TABEL 3 - Jaarlijkse kosten van de zuiveringsinstallatie Blackburn Meadows te Sheffield
periode1970/1971

Zandvangen, roosters, voorbezinking
Bio-aëratieplant
Slibfiltratie ca.
Verbrandingsinstallatie
Totaal
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Kapitaalskosten

Variabele
kosten

Totaal

£ 83.246
£ 5.670
£ 54.297
£ 45.634
£ 188.847
( = 40 %)

£ 38.505
£ 63.590
£ 111.415
£ 75.306
£ 288.816
( = 60 %)

£ 121.751
£ 69.260
£ 165.712
£ 120.940
£ 477.663
(= 100 %)

In % van het
totaal
25,5
14,5
35,0
25,0
100

gekozen. Er is toen een poging gedaan
om 15 naburige gemeenten tot samenwerking op dit gebied te bewegen, evenwel zonder succes. Merkwaardigerwijze
is thans slechts één daarvan niet geheel
of gedeeltelijk op Davyhulme aangesloten.
In 1894 kwamen de eerste zuiveringswerken gereed. Zij bestonden uit roosters, chemische klaring met kalk en ferrosulfaat gevolgd door landbehandeling.
Op deze installatie waren toen 300.000
inwoners aangesloten. Na enige jaren
bleek uitbreiding van deze installatie
noodzakelijk met als alternatieve oplossing afvoer naar de Mersey benedenstrooms van Marrington, alwaar de rivier
nog onderhevig is aan getijdenwerking.
De afstand waarover het effluent getransporteerd zou moeten worden, bedroeg ca. 25 km. Men heeft tenslotte gekozen voor uitbreiding van de bestaande
werken met een vergroting van de bezinkinstallatie tot 87.500 m 3 , 18,6 ha
primaire contactbedden en 10,5 ha „storm
water filters". Deze beslissing is beïnvloed door de wens om door lozing
van het effluent op het Manchester Ship
Canal — de verbinding met de Ierse Zee
en ook thans nog het ontvangend water
voor het effluent van Davyhulme —
daarin een stroming te veroorzaken. In
hoeverre deze gedachte juist is geweest
kan hier in het midden gelaten worden.
Doch wel dient te worden opgemerkt,
dat gezien het feit, dat thans één derde
van de afvoer van het Ship Canal bestaat uit het effluent van de zuiveringsinstallatie, dit kanaal bepaald niet beschouwd mag worden als een ideaal ontvangend water. In elk geval blijkt hieruit,
dat men destijds een bijzonder groot vertrouwen had in efficiency van de kunstmatige zuiveringsmethoden.
Deze uitbreiding kwam in 1904 gereed.
De toepassing van een kunstmatige oxydatieve zuiveringsmethode — i.e. de contactbedden — was eerst mogelijk geworden, nadat de in 1898 ingestelde (vierde)
Royal Commission on Sewage Disposal
in een in 1901 uitgebracht Interim Report
had verklaard, dat in het algemeen veenen leemgrond ongeschikt was voor het
zuiveren van afvalwater en voorts, dat
goede resultaten, ook bij aanwezigheid
van industrieel afvalwater in het gemeentelijke rioolwater, kunnen worden
verkregen door „artificial processes
alone". Wat was namelijk destijds het
geval? Drie achtereenvolgende staatscommissies hadden categorisch verklaard,
dat slechts landbehandeling een behoorlijk zuiveringseffect kon opleveren. Het
overheidslichaam, dat over deze zaken
het centrale gezag uitoefende, de Local
Government Board (LGB), kon uiteraard
niet anders doen dan deze uitspraak als
een vaststaande richtlijn voor zijn beleid
te aanvaarden. Aangezien de LGB een
vetorecht had met betrekking tot het
aangaan van leningen door de gemeenten
ten behoeve van zuiveringsinstallaties,
heeft dit standpunt een fatale uitwerking
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gehad op de strijd tegen de vervuiling in
Engeland. Vooral de steden, in welker
omgeving geen enorme terreinen goed
doorlatende zandgronden ter beschikking
stonden, bleken niet in staat aan de door
de LGB gestelde eisen te voldoen. De
uitspraak van RCSD in het Interim Report van 1901, die letterlijk luidde: „We
think, therefore, that there are cases in
which the Local Government Board
would be justified in modifying, under
proper safeguards, the present rule as
regards the application of sewage to land",
kwam in 1901 nog juist op tijd om
Manchester in staat te stellen de kunstmatige biologische zuivering d.m.v. contactbedden toe te passen. Het is eigenlijk
wonderlijk, dat deze stad, beschikkende
over uiterst bekwame vaklieden, de mogelijkheden van de toepassing van oxydatiebedden, die in hun huidige vorm
toen al door Corbett in Salford en door
Stoddard m Bristol in praktijk gebracht
waren, heeft veronachtzaamd. Zelfs toen
drie jaar later na de aanleg van de primaire contactbedden uitbreiding van het
oxydatief-biologische deel van Davyhulme nodig bleek, bleef Manchester afwijzend staan t.o.v. de „percolating filters": er werden 15,8 ha secundaire contactbedden aangelegd. Toch had in 1907
het oxydatiebed zijn superioriteit t.o.v.
de contactbedden ruimschoots in de praktijk bewezen. Het schijnt alsof men in
Manchester een soort dogmatische afkeer
koestert voor het oxydatiebed. In een
zeer recente beschrijving van de installatie Davyhulme (mei 1972) wordt vermeld,
dat gelijktijdig met een groots opgezette
proefneming met verschillende systemen
van oppervlaktebeluchting een continufilter ook ter vergelijking in bedrijf was,

doch „the results from this proved rather
disappointing". Ter volledige diskwalificatie van de methode wordt voorts opgemerkt: „Experiments with a nitrifying
filter, treating the activated sludge plant
effluent did not yield the desired degree
of oxidation of nitrogeneous constituents".
De toenemende belasting van Davyhulme
noodzaakte de stad zich te beraden over
de toekomstige uitbreiding daarvan. De
vinding van Ardern en Locket in 1913
leidde voorlopig slechts tot de bouw van
enige proefinstallaties, die niet meer dan
enkele duizenden m 3 rioolwater per dag
konden verwerken. Eerst in september
1925 wordt de goedkeuring van het
Ministry of Health verkregen op een uitbreidingsplan, omvattende o.a. het bijplaatsen van enige zandvangers, een
nieuw roostergebouw en een belucht slib
installatie, die tenminste de helft van de
d.w.a. zou moeten verwerken. Zandvangers en roostergebouw o.a. komen in
1928 gereed, doch eerst in november 1930
wordt begonnen met de bouw van de belucht slib installatie, die in mei 1935
officieel in bedrijf wordt gesteld. Hoe
hoog de nood inmiddels gestegen was,
blijkt hieruit, dat volgens het jaarverslag
over de periode maart 1931 - m a a r t 1932
slechts 39,5 %van het aangevoerde rioolwater door de primaire contactbedden en
32 % door de secundaire contactbedden
werd gezuiverd.
Het belucht slib gedeelte van deze uitbreiding bestond voornamelijk uit een luchtdoorblazingsinstallatie („diffused air")
voor 16 mio gallons ( = 72.500 m 3 ) per
dag. Daarnaast waren aanwezig een inrichting met Simplex beluchters voor 1
mio gallons ( = 4500 m 3 ) per dag en een

Afb. 10 - Luchtfoto van de zuiveringsinstallatie Davyhulme, Manchester. Toestand ongeveer
in 1950. Rechts onder de proefinstallaties voor Simplex beluchting en bio-aeration; daarnaast Storm Water Tanks, zeefgebouw en gistingstanks; daarachter contactbedden; links
boven luchtdoorblazingsinstallatie met ronde voor- en nabezinkingstanks.
- •-<*„. . . . ^ « •

bio-aëratie plant (Haworth) voor 0,6 mio
gallons ( = 2700 m 3 ) per dag. In 1955
werd hieraan nog toegevoegd een beluchtingstank met Kessenerborstels voor
ca. 100.000 gallons ( = 450 m 3 ) per dag.
De totaal aanlegkosten van deze uitbreiding hebben £ 500.000.- bedragen.
In 1937 werd begonnen een slibbehandeling door methaangisting onder de loupe
te nemen op technische schaal. In dat
jaar werden vier verwarmde ronde gistingstanks elk met een inhoud van 1020
m 3 in bedrijf gesteld. De gistingsinstallatie is thans uitgebouwd en verwerkt het
primaire slib en een deel van het surplus
slib. Het gistingsgas wordt in dual fuel
motoren, gesupleerd met olie, benut voor
de volledige energievoorziening, waarbij
de afvalwarmte van motoren zoals gebruikelijk voor de verwarming van de
gistingstanks dient met benutting van
Rosenblad warmtewisselaars. Een extra
hoeveelheid warmte wordt nog gerecupereerd door het verse slib op te warmen
in tegenstroom met het uitgegiste materiaal eveneens met behulp van een
Rosenblad apparaat.
Alvorens het slibwater uit de secundaire
gistingstanks toe te voegen aan het ruwe
rioolwater wordt het na bezinking geleid
over een tweetal oxydatiebedden, elk met
een diameter van 21,35 m, een materiaalhoogte van ca. 1,80 m en een nuttige inhoud van 580 m 3 . Blijkbaar vindt men
in Manchester het oxydatiebed toch nog
goed genoeg om dit „vuile" werk te verrichten.
Reeds ca. 75jaar lang wordt het slib, dat
in Davyhulme wordt geproduceerd in
hoofdzaak per schip via het Manchester
Ship Canal afgevoerd naar Liverpool Bay
(Ierse Zee) circa 40 km uit de kustlijn.
Hiertoe wordt beschikt over vier motorschepen, waarvan er twee elk 1500 ton
en de beide andere elk 3000 ton slib kunnen vervoeren. Bovendien is er laadruimte voor 25 tot 90 ton schadelijke
vloeistoffen. Voor noodgevallen zijn ca.
70 ha terrein te Flixton in de vorm van
„lagoons" aanwezig op ruim 3 km afstand van Davyhulme.
De huidige installatie Davyhulme omvat
naast de roosters en zandvangen bezinkbassins voor de behandeling van 3 d.w.a.
plus het lekwater van de riolering (circa
4500 m 3 /d) en waarvan het effluent in
zijn geheel naar de beluchtslib installatie
wordt geleid. Men heeft de „diffused air"
methode geheel aan de kant gezet en op
grond van de uitkomsten van de boven
aangeduide vergelijkende proeven met
andere beluchtingssystemen alles omgebouwd tot een Simplex-beluchting.
De belucht slib behandeling is gesplitst
in twee gescheiden afdelingen. In één
daarvan wordt evenals in Armthorpe het
slibwatermengsel opgepompt naar de nabezinktanks. Dit gemaal omvat 7 vijzels
met een diameter van 2,3 m en een capaciteit van 1250 l/s elk.
Zowel het aankomende rioolwater als
het effluent van de nabezinktanks wordt
belucht, eveneens met Simplex conussen.
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/1/ft. /5 - Vijzelgemaal voor het oppompen van slib-water mengsel uit de aeralie tanks naar
de nabezinktanks.

Afb. 11- Simplex hellichter Davyhulme, zonder spatplaat. Zie afb. 3.
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Afb. 14 - Slib-indikker met roterend tralierooster voor surplus slib van Activated Sludge
Plant no. 1 te Davyhulme.

TABEL IV - Overzicht van de belangrijkste gegevens betreffende de zuiveringsinstallatie
Davyhulme te Manchester, stand medio 1972.
*. •» -IJk.." '*-<4/7>. 12- Afbeelding met Simplex beluchters
Davyhulme.

Het zuurstofverzadigingspercentage van
het laatste wordt bij een verblijftijd van
6 minuten (op d.w.a. basis) op 70 gebracht.
De belangrijkste gegevens zijn in tabel
IV samengevat.
Activated sludge plant no 1ontvangt zeer
veel industrieel afvalwater. Hierdoor
werkt het surplus slib van dit deel der
installatie storend op het gistingsproces.
Daarom wordt dit slib na indikking in
de consolidation tanks direct naar de
slibtankers gepompt.
De ruimtebelasting van de beide belucht
slib afdelingen in m 3 /m 3 /d volgt uit de
verblijftijden en bedraagt voor no 1 en 2
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d.w.a. in m:*/dag
„nominale" d.w.a. in m:5/h
„nominale" d.w.a. in l/s
Totale capaciteit (7,5 d.w.a.)

Belasting in i.e.
huishoudelijk afvalwater
industrieel afvalwater
Totaal
Belasting in kg BOD/d
BOD per i.e. in gr./d
BOD ruw rioolwater (gemiddeld) in mg/I
BOD effluent (in toekomst)
in mg/l
Zwevende stof effluent (toekomst) in mg/l
Roosters met automatische roosterhark
spleetwijdte
(roostergoed wordt verbrand)
Zandvangers
elk lang
nuttige diepte maximaal
snelheid
(zand wordt met grijpers verwijderd en gewassen tot
6 % organische stof in de droge stof)

328.000
13.650
3.900
2.450.000 m.'Vd
100.000 m3/h
28.000 l/s
780.000
1.070.000
1.850.000
100.000
54
303
15
25
12 st.
16 mm
6 st.
35,4 m
2,5 m
0,24 - 0,36 m/s
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Storm water tanks
lengte
breedte
totale nuttige inhoud
verblijftijd bij 4 d.w.a. toevoer
Tot 1954 werden deze tanks nog met de hand
schoon gemaakt ; thans met behulp van een klein
formaat bulldozer.

d.w.a. in m3/d
capaciteit 3 d.w.a. in m3/h
Voorbezinking
Nuttige inhoud in m3
Nuttige inhoud in m3
Totaal
verblijftijd bij 3 d.w.a. in h
max. oppervlaktebelasting in m3/m2/h
mesbelasting in m3/m/h
Beluchtingstanks, type Simplex
aantal eenheden
totale inhoud in m3
aantal beluchters
diameter beluchters in m
krachtverbruik per beluchter
verblijftijd bij d.w.a. in h
hoeveelheid retour slib in m 3 /h
hoeveelheid retour slib in d.w.a.
slibgehalte in waterslib mengsel in mg/l
slibindex
zuurstofinbreng in kg/kWh
Nabezinking, ronde tanks
diameter in m
diepte zijkant
totale inhoud (nuttig) in m3
verblijftijd d.w.a. in h
max. oppervlaktebelasting in m3/m2/h
mesbelasting in m3/m/h
Slibindikkers (consolidation tanks)
totale inhoud in m3
Gistingstanks
diameter in m
nuttige hoogte in m
nuttige inhoud in m3
verblijftijd in dagen
temperatuur in CC
Slibhoeveelheid nat in m3/dag
Slibhoeveelheid droge stof in tonnen per dag
Gasproduktie in m3/dag (gemiddeld)
Slibtransport
aantal slib-tankers

laadvermogen in tonnen totaal (slib)
laadverm. schadelijke vloeistoffen totaal in tonnen
Krachtstation
dual-fuel motoren
totaal vermogen in kW
Personeel
op installatie
op schepen

resp. 4,35 en 8,55. De belasting in i.e.
c.q. in kg BOD per m 3 en per dag kan
alleen gegeven worden als gemiddelde
van de beide afdelingen, aangezien de
verdeling van de BOD toevoer daarover
niet wordt opgegeven. Dit gemiddelde is
dan per m 3 tankinhoud 27,5 i.e. c.q.
9650 gr/d op basis van 35 gr BOD per
i.e. per dag in bezonken afvalwater.
Voor de schuimbestrijding wordt te
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6 st.
247 - 258 m
33 - 35 m
91.000 m3
1,38 h

Activated sludge
plant no. 1
170.000
21.000
5 Mieder tanks
21.600
2 ronde tanks
0 47,5 m
13.100
34.700
1,5

Activated sludge
plant no. 2
236.000
29.500
8 ronde tanks
44.000
0 44,5 m
h 2,44 m
1,5
2,1
23,8

7
39.220
49
3,05

8
27.700
88
1,8
20 pk
—
5,68
2,82
10.500
12.500
1,5
1,5
3.000 à 3.500
: 5.000à 3.500
40
40
2
2,4
7 st.
12 st.
38
34,4
2,43
30.500
48.500
4,92
4,3
2,16
1,7
7,8
8 st.
45.200
primaire
secundaire
4 st.
6 st.
25,9
30,5
19,1
4,5
38.600
27.000
19
13
32 à 35
2.000
120
8.200
4 (incl. m.s. Consortium
voor afvoer van slib
van installaties in de
omgeving.)
9.000
200
6 st.
7.350
105
39

Davyhulme toevoeging van anti-schuim
olie toegepast. Deze methode is aldaar
effectiever gebleken dan die met behulp
van sproeiers.
Wanneer de uitbreiding van de installatie
volledig zijn beslag zal hebben verkregen, wordt verwacht, dat het effluent een
gemiddeld BOD van 15 mg/l en een gehalte van 25 mg/l zwevende stof zal hebben. In het 8ste Report van de RCSD

wordt als algemene „standard" aanbevolen: een BOD van 20 mg/l en een gehalte aan zwevende stof van 30 mg/l.
Afhankelijk van de verdunning — zo
voegt de Commissie hieraan toe — die
het effluent door het oppervlaktewater
ondergaat, kan deze standard hoger of
lager gesteld worden. Er is evenwel in
het Verenigd Koninkrijk een stroming
uitgaande van de waterbeheerders („River
Boards") om deze algemene standard te
verzwaren. De RCSD is van oordeel, dat
een 8-voudige verdunning of minder een
verlaging van genoemde concentraties
noodzakelijk maakt. In dit verband zij er
aan herinnerd, dat in een droge periode
de verdunning bij lozing op het Ship
Canal slechts een drie-voudige is.
Over de kosten staan weinig gegevens ter
beschikking. In 1971 werd door de industrie bijgedragen £ 450.000, hetgeen
voor de aangesloten 1 mio i.e. neerkomt
op £ 0.45 per i.e. per jaar. Voor de periode 1961/1962 werd per aangesloten inwoner als jaarlijkse kosten opgegeven
rond £ 0.50. In dit bedrag zijn de kapitaalkosten begrepen.
In genoemde periode bedroegen de kosten van de slibgisting rond £ 1.0 en die
van het vervoer per schip naar de Ierse
Zee £ 2.0 per ton droge stof. De kosten
van deze slibbehandeling (dus zonder bijkomende lasten als algemene kosten, indikken, oxydatiebed behandeling van het
slibwater, e.d.m.) bedroegen in genoemde
periode 44 % van de variabele kosten.
Hierbij moet worden bedacht, dat de
kosten van de oxydatief-biologische zuivering toen relatief laag waren, omdat
destijds nog ca. 50 % van de d.w.a. op
zeer goedkope wijze werd gezuiverd door
middel van contactbedden. In vergelijking met de kosten van de slibbehandeling te Sheffield is men in Manchester
met de afvoer naar zee goedkoop uit. De
vraag of met deze methode in de toekomst kan worden doorgegaan, zal worden beantwoord in een rapport over een
onderzoek, dat is ingesteld en inmiddels
afgesloten naar de invloed van deze sliblozingen in de Ierse Zee. Dit rapport zou
medio 1972 gepubliceerd worden.
Ook bij het laatste bezoek, dat door de
deelnemers aan een zuiveringsinstallatie
werd gebracht, sprak de geschiedenis van
de strijd tegen de waterverontreiniging in
Engeland sterk tot de verbeelding. In
1880 werd te Nottingham begonnen met
de zuivering van het rioolwater van de
stad en van enkele dorpen in de omgeving en wel door middel van gedraineerde vloeivelden te Stoke Bardolph.
Deze besloegen aanvankelijk 255 ha,
doch werden langzamerhand uitgebreid;
de huidige oppervlakte van de terreinen
bedraagt 760 ha. Het hierboven gesignaleerde standpunt van de LGB t.a.v. het
alleen zaligmakende principe van de
rioolwaterzuivering door landbehandeling
heeft te Nottingham zeer lang de technische voorzieningen beheerst. Eerst in
1936 komt een uitbreiding tot stand. De
d.w.a. is dan gestegen tot 115.000 m 3 /d.
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Afb. 15-Achterdek van de sliblanker .John Fouler" met link.',- onder de toevoerleiding.

Afb. 16 - Transport van zand en roostergoed te Stoke Bardolph, Nottingham.

Afb. 17- Overzicht van de beluchtingstanks Stoke Bardolph, Nottingham.

Deze uitbreiding omvat echter slechts de
aanleg van roosters, zandvangen en bezinkbassins, alsmede ombouw van 50 ha
vlociveld tot droogbedden voor vers slib.
Eerst in 1947 volgt een voorstel voor
een tweede vergroting van de installatie.
Er werd evenwel slechts goedkeuring
verleend voor de bouw van een slibgistingsinstallatie, die eerst eind 1954 gereed kwam. inclusief een energiebedrijf
met dual fuel motoren. Teneinde te voorzien in de onvoldoende zuiveringscapacitcit van de drainagevelden, ook na het
terughouden van de bezinkbare zwevende
stoffen, werden biologische vijvers ter
grootte van ruim 200 ha aangelegd. Daartoe moest een terrein van overeenkomstige omvang voor bevloeiing worden
opgeofferd.
Tenslotte heeft de reiniging van het rioolwater door bevloeiing het toch af moeten leggen tegen de moderne kunstmatige
zuiveringssystemen. Men heeft te Nottingham gekozen voor het belucht slib
systeem, waarbij ook hier de voorkeur
werd gegeven aan de Simplex beluehters.
Dit betekent echter niet, dat landbehandeling te Nottingham volledig van de
kaart is. Integendeel, in de slibverwerking op het nabijliggend terrein herkennen wij a.h.w. nog een duidelijk en omvangrijk relict uit de oertijd van de afvalwaterzuivering in Engeland, de tijd
van vóór 1900 toen de banvloek van de
LGB over de kunstmatige biologische
zuiveringsmethoden nog opgeld deed.
Het uitgegiste slib wordt namelijk in zijn
geheel, behoudens een geringe hoeveelheid, die aan tuinders wordt verkocht,
naar de op de voormalige vloeivelden
gevestigde boerderij gepompt en daarop
door middel van een uitgebreid leidingenstelsel over de voormalige vloeivelden
verdeeld. De hierop gevestigde boerderij
omvat zowel een veehouderij met 500 à
600 stuks Fries stamboekvee en ca. 100
„witte'' varkens als een akkerbouwbedrijf. Dit laatste bestaat uit 50 ha voor
suikerbietenteelt, 240 ha graanprodukten
(tarwe, haver en gerst) en 20 ha aardappelland. Omstreeks 1955 bedroeg de
totale waarde van de aldaar verkregen
produkten (inclusief de veehouderij) rond
f 57.000.
De aanwezigheid van uitgebreide terreinen verschaft nog een bijzondere faciliteit: zand wordt niet gewassen, doch met
het onvermalen roostergoed ondergespit.
Het daartoe benutte terrein wordt weer
als grasland in cultuur gebracht.
Het rioolwater van een deel van de stad
moet worden opgepompt en vloeit onder
natuurlijk verhang verder naar Stoke
Bardolph. De capaciteit van dit gemaal
is, zoals gebruikelijk 3 d.a.w. Deze hoeveelheid ondergaat de volledige behandeling op de zuiveringsinstallatie. Bij het
gemaal bevinden zich vijf storm water
tanks, die zo nodig hun overloop direct
afvoeren op de Trent. Hierdoor kan de
capaciteit van S.W.T. te Stoke Bardolph
sterk worden beperkt. Van het rioolwater,
dat van het overige rioleringsgebied ge-
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scheiden wordt aangevoerd, wordt eveneens 3 d.a.w. naar de biologische inrichting doorgeleid. Ook te Nottingham worden dus vrijwel de richtlijnen van de
RCSD betreffende de te behandelen hoeveelheden gevolgd.
Op deze belucht slib installatie heeft
met een uitgesproken „tapered aeration"
toegepast. Elk van de vier aeratietanks
is voorzien van 10 Simplex beluchters.
De eerste vijf — gerekend vanaf de in-

loopzijde — hebben een directe aandrijving door een motor van 20 pk; de laatste vijf worden via een gemeenschappelijke as aangedreven door één motor van
40 pk.
In tegenstelling met Davyhulme geeft
men hier voor de schuimbestrijding de
voorkeur aan sproeiers.
Nadere gegevens omtrent Stoke Bardolph
zijn verzameld in tabel V.
(wordt vervolgd)

TABEL V - Gegevens betreffende de zuiveringsinstallatie van Nottingham en omgeving te
Stoke Bardolph.
Belasting in i.e.
huishoudelijk
industrieel
totaal
d.w.a. in m3/d
3 d.w.a. („nominal") in m3/h
3 d.w.a. in l/s
Zandvangen
afmetingen in m
Roosters
spleetwijdte in cm
breedte in m
waterdiepte in m
roosteroppcrvlak totaal in m2
Stormwater tanks
inhoud in m3
inhoud in m3 bij rioolgemaal Sneindon
totaal
Gemiddelde verblijftijd voor 3 d.w.a. in h
Voorbczinking
lengte in m
breedte in m
nuttige diepte in m
verblijftijd bij 3 d.w.a. in h
oppervlaktebelasting in m3/m2/h
Beluchtingstanks
inhoud totaal in mS
verblijftijd bij 3 d.w.a. in h
aantal Simplex beluchters
diameter beluchters in m
vijf eerste
vijf laatste
geïnstalleerd vermogen per beluchter in pk
vijf eerste
vijf laatste
totaal geïnstalleerd vermogen in kW
totaal geïnstalleerd vermogen per i.e. in W
Nabezinking
diameter in m
kantdiepte in m
inhoud totaal in m3
gemiddelde verblijftijd voor 3 d.w.a. in h
oppervlaktebelasting in m3/m2/h
Subsisting
indiktanks
inhoud totaal in m3
primaire gistingstanks
inhoud totaal in m3
temperatuur in CC
secundaire gistingstanks
inhoud totaal in m3
gistingsruimte per i.e. in1
primair
secundair
totaal
verblijftijd op basis van gemiddelde dagelijkse invoer
primair in dagen
secundair in dagen
totaal
Energie opwekking
dual-fuel motoren met generatoren
totaal vermogen in pk
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455.000
175.000
630.000
155.000
19.350
5.250
5 st.
67 x 2,7 x 1,7
4 st.
2,2
2,9
1,4
16
2 st. (op installatie)
13.200
29.800
43.000
2,2
6 st. Mieder-type
91,4
34,1
2,1
1,9
1,1
4 eenheden, Simplex
56.800
3
160
1,8
1,5
20

105
0,17
32st.
22,8-24,5
2,2- 3,3
48.670

2,5
1,15-1,75
2st.
3.000
5st.
27.000

33
3 st.
16.000

43
25
68
30
18
48
6st.
3.300

rond
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