c. De verzameling van afvalwater in zich wijzigende
en
werkgemeenschappen.

dan vroeger, dat de kwaliteit van dat leefmilieu, inclusief
van het buitenmilieu daarin, bijzonder goed moet worden beheerst en beheerd. In dat kader passen m.i. geen „lekkages"
van rioolstelsels, lozingen van afvalwater in oppervlaktewateren binnen die leefruimten en dus contacten van de leefruimte met afvalwaters.
Mijn ervaring heeft geleerd dat regenwateroverstorten van
gemengde rioolstelsels, nagenoeg onafhankelijk van het aantal keren of van de intensiteit van overstorten, het oppervlaktewater binnen woon- en werkgemeenschappen vaak
ernstig aantasten en, tegen welke achtergrond dan ook, m.i.
onaanvaardbaar maken voor ander gebruik.
Bij het ontwerpen, aanleggen of verbeteren van rioleringen
dienen de bovenstaande overwegingen primair te staan.
Welke oplossing uiteindelijk moet worden gekozen opdat
geen afvalwater in het woonmilieu vrij komt, is een technisch vraagstuk. Het rioleringsprobleem als geheel mag
echter zeker niet alleen uit een puur technisch oogpunt
worden benaderd.

woon-

Waren de gedoleerde of de te rioleren gebieden in het verleden voornamelijk „slaap-arbeids" gemeenschappen, tegenwoordig worden aan de rioleringsgebieden terecht veel
ruimere betekenissen toegekend. De functies van de woonen woon/werkcentra zijn of worden duidelijk verruimd. Aan
de vele nieuwe uitbreidingen van steden en dorpen is reeds
te zien dat de stedebouwkundigen een veel intensiever gebruik van de leefruimte voor ogen staat: mogelijkheden
voor vrije-tijds-besteding in de open lucht, contacten met het
buitenmilieu, inclusief het oppervlaktewater. Bestaande open
wateren worden in uitbreidingen gehandhaafd en/of worden
gecreëerd. De bevolking zelf heeft om diverse redenen daar
ook grote behoefte aan en maakt van de bestaande of nieuwe
mogelijkheden meer en meer gebruik: vissen, zitten aan
water, spelevaren etc. Het is, of moet worden, leven en
wonen in de meest ruime betekenis van deze woorden.
Voor dergelijke woon- en werkruimten geldt, veel duidelijker
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Evaluatie van enkele bioactivatoren bij de aerobe
zuivering van varkensmengmest
1. Inleiding
In de laatste decennia zijn talloze Produkten en preparaten op de markt gebracht met als doel de biologische verwerking van organische afval te bespoedigen en te verbeteren. Reeds in 1952
rapporteerde Bryan omtrent het verhoogde zuiveringsrendement door het
toevoegen van een bioactivator bestaande uit gedroogde microben, enzymes en
bepaalde minerale nutriënten. Nauwkeurige microbiologische analyses door
Heukelekian en Berger (1953) wezen uit
dat het toevoegen van bovenvermelde
bioactivator aan steriele afval inderdaad
een liquefactie voor gevolg had, doch
anderzijds konden deze auteurs geen
significante verbetering van de zuivering noteren bij het toevoegen aan normale niet-gesteriliseerde afvalstoffen en
afvalwaters. Vrij recent kwamen enkele
nieuwe preparaten op de markt die de
zuivering van organische afvalprodukten
zouden in de hand werken. Twee van
deze preparaten werden uitgetest omtrent hun mogelijke toepassing als bioactivator voor de aërobe verwerking van
dierlijke afvalstoffen in het algemeen,
en voor varkensmengmest in het bijzonder.

vloeistof bevatten. De zuivering was gekenmerkt door volgende parameters:
ruimtebelasting, 0,43 g BOD/1/dag; verblijftijd (0C en 0 H ) 12,5 dagen; slibconcencentraties, 10-13 g DS/1; slibbelasting,
ca. 0,04 g BOD/g slib/dag; aëratie, verzadigd (± 3 m 3 lucht/uur); temperatuur,
17-22 °C; pH, 7,5-8,0.
Drie actief-slib bekkens werden simultaan in bedrijf gebracht. Bekken I werd
aangewend als controle voor de twee
andere bekkens aan dewelke bioactivatoren werden toegevoegd, volgens de
commerciële voorschriften. Aldus werd

per dag en per liter 5 mg van bioactivator A toegevoegd aan bekken II en per
dag en per liter 20 ml van een cultuur
van bioactivator B toegevoegd aan bekken III. Bioactivator A is een preparaat
bestaande uit gedroogde bacteriën en
enzymes. Bovendien is dit preparaat
aangerijkt aan zgn. gemuteerde en geadapteerde bacteriën. Bioactivator B is
een suspensie van algen, aangekweekt in
een nutriëntoplossing onder aangepaste
belichting volgens de commerciële voorschriften. Het geheel van het onderzoek
verliep over een periode van 1 maand.

TABEL I - Effluent na bezinking voor 1 uur
mg/1
Bekken

PH

DOC

BOD 5

NH 3 -N

No2--N

NO;t--N

I

7,5

sp

7,5

sp

sp

III

7,5

35—51
gem.: 42
47—54
gem.: 51
39—45
gem.: 42

sp*

II

417—646
gem.: 486
440—740
gem.: 554
475—664
gem.: 539

sp

sp

70—100
gem.: 83
74—120
gem.: 95
98—112
gem.: 103

* sp: spoor
TABEL II - Gemengde vloeistof
Zuurstof regime (mg DO/1)

2. Methodologie
De proeven werden uitgevoerd met varkensmest als uitgangsmateriaal. De mest
werd verdund met water tot een vloeistof met volgende karakteristieken:
DOC 13.000 mg/l, BOD 5 6.000 mg/l,
DS 15 g/l, N 800 mg/l. Deze mengmest
werd behandeld in experimentele actiefslib eenheden die elk 50 1 gemengde
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Slibconc.
ken

(g/D
10 —12
12,5—13
9,5—11

Iv
(ml/g/uur)
22—35""
gem.: 26
23—39
gem.: 31
22—33
gem.: 28

0

Uur na stootbelasting
0,10
1
2
5

7

8,2

0,1

3,2

4,0

5,5

7,0

8,0

0,0

4,1

4,8

6,8

7,3

8,3

0,0

4,0

4,7

5,5

7,0
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NIEUWSBERICHTEN
Het effluent, na 1 uur bezinken, werd
geanalyseerd op BOD, D O C en de onderscheiden anorganische stikstof fracties. Bovendien werd de samenstelling
en de activiteit van het actief-slib microbiologisch en biochemisch geëvalueerd.
3. Bedrijfsresultaten
Bij het aankweken van de actief-slib eenheden werd gedurende de eerste vijf
dagen een snellere acclimatisatie genoteerd in de met bioactivator behandelde
bekkens II en III. Na 10 dagen echter
was dit verschil niet langer merkbaar.
Enkele kenmerken van de effluenten
van bekkens I, II en III zijn weergegeven in tabel I. Hieruit blijkt dat in alle
bekkens benevens een BOD-reductie van
ca. 99 % tevens een volledige nitrificatie
werd bereikt. De slibindexen van de gemengde vloeistoffen (tabel II) waren
eveneens gunstig en ook hiervoor werden geen significante verschillen tussen
de bekkens genoteerd.
Vermits bioactivator A een versnelde
afbraak zou bewerken en bioactivator B
naast een stimulatie van de zuivering
ook tot een betere aëratie van het actiefslib zou bijdragen, werd het verloop van
de hoeveelheid opgeloste zuurstof in de
bekkens gevolgd in functie van de tijd
na het toevoegen van de dagelijkse dosis
mengmest (tabel II). In alle bekkens
bleek na toevoegen van mengmest de
aëratie tijdelijk een beperkende factor
te zijn. Op te merken viel dat de beide
bioactivatoren een enigszins sneller herstel van de zuurstofconcentratie bewerkten. Het is mogelijk dat in zuiveringsinstallaties met minder sterke beluchting
dit effect meer uitgesproken zou zijn,
doch onder deze proefomstandigheden
was het van geen directe betekenis.
4. Microbiologie en biochemie
Teneinde een nader inzicht te verkrijgen
omtrent de microbiologische en enzymatische invloed van de bioactivatoren
op het actief-slib werden een aantal
microbiologische populaties en enzymatische activiteiten bepaald voor de drie
slibeenheden. Zoals blijkt uit tabel III
waren de verschillende microbiële populaties van dezelfde orde van grootheid in
de eenheden I, II en III. De afstervingscoëfficiënt (uitgedrukt in log.uur- 1 ) voor
de faecale coli-bacteriën vertoonde evenmin grote verschillen en bedroeg —0,76,
— 0,89 en —0,82 voor de bekkens I,
IT en III, respectievelijk.
Tot slot werden enkele belangrijke enzymatische activiteiten op de slibmonsters
bepaald. Globaal genomen waren alle
activiteiten ietwat hoger in de met bioactivator behandelde slibmonsters (tabel IV).
5. Bespreking en conclusie
Het gebruik van bioactivatoren bij de
verwerking van organische afval kan
ongetwijfeld van nut zijn in bepaalde
gevallen waar het uitgangsmateriaal
noch het verwerkingsprocédé een aan598

TABEL III - Microbiologische analyse van de actief-slib eenheden (kiemen/ml)
Populaties
Totaal aantal kiemen
Cellulolytische kiemen
Amylolytische kiemen
Proteolytische kiemen
Nitrosomonas sp,
Nitrobacter sp.

Controle

Bioactivator A
160 x 108
45 x 103
25 x 105
7.5 x 105
4,5 x 105
9,5 x 105

70 x 10«
43 x Iff*
45 x 10">
16 x 10»
15 x 10-->
15 x 10'

Bioactivator B
68 x 10'i
35 x 10'
15 x 105
25 x 105
4,5 x 105
9,5 x 105

TABEL IV - Enzymatische activiteit van actief-slib, uitgedrukt in ßg produkt gevormd
per g slib per minuut
Enzymatische activiteit

ontrole

Bioactivator A

Bioactivator B

Fosfatase
Urease
Saccharase
Proteinase
Dehydrogenase

232
103
4500
775
58,4

223
146
4700
837
67,8

249
122
5700
943
69,3

gepaste microbiota bevatten om de biodegradatie tot stand te brengen. Aldus
werd in dit onderzoek vastgesteld dat de
aankweek en acclimatisatie van actiefslib versneld werd gedurende een vijftal
dagen door toevoegen van het microbieel enzym-preparaat of het algenpreparaat. Eenmaal echter een actief-slib
ten volle geadapteerd is aan de bedrijfsomstandigheden en het te verwerken
materiaal blijken de bioactivatoren nog
van weinig effectieve betekenis te zijn.
Microbieel ecologisch is dit niet verwonderlijk, vermits tijdens de acclimatisatie van het actief-slib een microbiële
gemeenschap wordt opgebouwd waarbij
voor elk onderdeel van de verwerking
het best geschikte micro-organisme wordt
geselecteerd. Deze opbouw van de microbiële gemeenschap vraagt weliswaar

wat tijd, doch eenmaal tot stand gekomen heeft het toevoegen van bioactivatoren weinig effect vermits deze vreemde
kiemen en/of enzymes door de gevestigde microbiële gemeenschap vrij snel
worden geneutraliseerd of geëlimineerd.
Een herhaalde toevoeging van deze preparaten aan daadwerkelijk „actief-slib"
lijkt dan ook ecologisch noch economisch wenselijk.
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Vergadering Internationale Rijncommissie
niets spectaculairs
De Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreinigingen heeft op 23 en 24 november
jl in de Aanbestedingszaal van het nieuwe gebouw van Rijkswaterstaat aan de
Koningskade te 's-Gravenhage vergaderd
om, zoals voorzitter Vigeveno het na
afloop tegenover de psrs uitdrukte, te
bespreken hoe de opdrachten die de
internationale ministerconferentie haar
een maand tevoren had gegeven, over
de verschillende werkgroepen verdeeld
zouden kunnen worden om volgend najaar de ministers te kunnen antwoorden.
Er is niets spectaculairs te melden, zei
de heer Vigeveno bijna verontschuldigend en dat was ook niet anders te
verwachten. D s Fransen gaan studeren
op de plaats waar het zout zal worden
opgeslagen en als daar over een half
jaar een antwoord op is, dan is het
vroeg.
De vraag hoe de Franse energiecentrales
op Fessenheim als ze eenmaal in bedrijf
zullen zijn in de maanden juli en augustus de verwarming van het Rijn-water
tot 2 graden zullen kunnen beperken,

is een kwestie die de Duitsers uiteraard
ook zeer interesseert. In de werkgroep
T zal daar verder over worden gepraat.
De vergadering heeft voorts gesproken
over de opdracht tot het indienen van
voorstellen voor structurele wijzigingen
in de werkmethode van de Internationale
Rijncommissie. Deze discussie had geen
controversieel karakter, zoals trouwens
de hele bijeenkomst in een constructieve
geest van bereidheid om tot zaken te
komen is verlopen, aldus de voorzitter.
Hij weet deze goede sfeer aan de actieve
belangstelling van de zijde van de ministersconferentie. De deelnemers aan de
conferentie hebben op zaterdag 25 november de Flevopolder bezocht.
De eerstvolgende vergadering van de
Commissie is vastgesteld op 25-27 april
1973 in Essen. Wanneer de werkgroepen
tegen de zomer met hun rapporten zouden gereed komen, zou de Internationale
Commissie in september 1973 deze rapporten kunnen bespreken, voordat ze in
oktober daaraan volgend aan de ministers zouden kunnen worden voorgelegd.
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