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Meting van het zuurstoftoevoervermogen
1. Inleiding
Bij de aerobe zuivering van afvalwater is het oplossen van zuurstof uit
de lucht uitermate belangrijk. Het is
noodzakelijk dat we dit proces met
voor de praktijk zo eenvoudig mogelijke formules kunnen beschrijven en
dat we de te gebruiken beluchtingsmethoden, wat betreft hun vermogen
om zuurstof op te lossen kunnen karakteriseren met een kengetal. Het
spreekt vanzelf dat we dit kengetal
ook gemakkelijk moeten kunnen bepalen.
We zullen in een theoretisch gedeelte
eerst nagaan volgens welke vergelijkingen het beluchtingsproces kan
worden beschreven.
Beluchten komt steeds neer op het
scheppen van veel grensvlak tussen
lucht en water en het veroorzaken van
een sterke turbulentie in het water bij
deze grensvlakken. Verder moet in
vele gevallen de plaatselijk in oplossing gegane zuurstof nog met een
stroom water worden weggevoerd omdat anders het oplossingsproces tot
stilstand komt.
Voor de omschrijving van het beluchtingsproces is in de eerste plaats de
toestand in een begrensd gebied bij de
beluchter, waarin zich de grensvlakken
tussen lucht en water bevinden, van
belang. De voor de beschrijving van
het proces belangrijke grootheden zijn
de hoeveelheid grensvlak, de mate van
turbulentie, de hoeveelheid water die
van en naar het begrensd gebied
stroomt, de grootte van de zuurstofconcentraties in het genoemde gebied
en verder de luchtdruk en de daarmee
in evenwicht zijnde Oa-verzadigingswaarde. Deze grootheden zullen het
kengetal bepalen.
De invloeden van andere grootheden
zoals de temperatuur, de aanwezigheid
van diverse stoffen in het water, de
vorm van de tank, de hoeveelheid
water die wordt belucht, enz. doen
zich gelden via de eerstgenoemde
grootheden. Dit betekent dat het beluchtingskengetal van een beluchter
min of meer afhankelijk zal zijn van
de laatstgenoemde grootheden.
Het blijkt niet mogelijk te zijn het
kengetal te berekenen uit de vorm en
de afmetingen van de beluchter en van
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de tank en dergelijke gegevens. Voor
de beluchting door het wateroppervlak
in een rivier zijn wel formules, die uitgaan van de stroomsnelheid, waterdiepte enz., afgeleid. Hierop wordt
niet nader ingegaan. Het kengetal van
een beluchtingssysteem bepalen we
experimenteel aan de hand van de
hoeveelheid zuurstof die in oplossing
gaat bij beluchting van water dat niet
met O2 is verzadigd. Daar we bij de
beluchting te maken hebben met een
2-fasensysteem is het toepassen van
schaalregels (nog) niet goed mogelijk,
zodat we de metingen niet met verkleinde modellen kunnen uitvoeren.

afhankelijk te zijn van de soort gas en
de temperatuur.
Voor f .C<*<0,1 volgt uit (2) bij benadering y = 1 + 2,303 .f .C
(4)
Van Krevelen en Hoftijzer [1] hebben
uit empirische gegevens afgeleid dat
bij benadering voor een elektrolyt
f

is + i+ + L

(5)

ig wordt bepaald door het gas en de
temperatuur, i + en i_ zijn onafhankelijk van de temperatuur en worden
bepaald door resp. het kation en het
anion. Voor f . I < ^ 0 , l volgt uit (3)
en (5) bij benadering
y = 1 + 2,303 .(ig + i + + i.) I

2. De theorie
2.1. De verzadigingswaarde van
zuurstof
In water dat in kontakt is met zuurstofgas, lost zuurstof op. In evenwichtstoestand, wanneer er geen O2transport door het wateroppervlak
plaats heeft, is de 02-conc. c in het
water evenredig met de druk p 0 van
het zuurstofgas.
Dit is de wet van Henry:
H
c
= — • Po„
(!)
y
De Henry-coëff. H hangt af van de
temperatuur.
De activiteitscoëff. y is in zuiver water
gelijk aan 1 en wijkt daarvan sterker
af naarmate er een grotere hoeveelheid stof in het water is opgelost. Het
verband tussen y en de concentratie
van een opgeloste stof kan met de
volgende empirische formules worden
weergegeven [1] [2].
Voor een niet-elektrolyt
log y = f .C
Voor een elektrolyt
log y = f . I .

(2)
(3)

Hierin is C de conc. in gmol per 1.
en I de ionensterkte welke gelijk is
aan yz 5 Q Z ^
In (2) blijkt f bepaald te worden door
de aard van het niet-elektrolyt, daarbij in het algemeen toe te nemen met
het mol.-gewicht M, en nagenoeg on-

(6)

Daar I evenredig is met het aantal
grammoleculen per 1. wordt (6)
y = 1 + 2,303 (ig + i + + i.) nC

(7)

Als we de conc. in g per 1. uitdrukken
( C = C .M) gaan (4) en (7) over in
y = 1 + f' C'

(8)

Voor een niet te geconcentreerde oplossing van een mengsel van stoffen is
? totaal = Ji-y-i-y-i

yn

(9)

of
Ttotaa. = 1 + f ' l C ' l + f ' 2 C ' 2 +
+ . . . . + f' n C' u

(10)

Om een idee te geven van de invloed
op de 02-oplosbaarheid zijn van een
aantal stoffen in tabel 1 de waarden
voor f resp. i + , i. en i g vermeld. In
de laatste kolom zijn de daaruit berekende waarden voor f' opgenomen.
100 x f' geeft in procenten bij benadering de afname van de 02-oplosbaarheid per gram opgeloste stof per liter
water. De invloed van een elektrolyt
is groter dan van een niet-elektrolyt.
Normaal huishoudelijk rioolwater bevat in de regel per 1. in totaal niet
meer dan ongeveer 1 g stof, zodat de
02-verzadigingswaarde minder dan
1% zal zijn verlaagd.
Verg. (4) (6) en (8) zijn te gebruiken
tot enkele tientallen grammen stof per
liter.
Voor een grotere nauwkeurigheid bij
hogere stofconcentraties kunnen we
beter uitgaan van form. (2) en (3). Uit
(1) volgt voor de Oo-gehalten in evenH20 (2) 1969,nr. 25

wicht m e t een b e p a a l d e partiële Oospanning
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x c w a t e r of c ü p l . = 10 2,303 .

Cwater

V o o r nauwkeurige w a a r d e n van de
Oo-oplosbaarheid zijn w e aangewezen
o p metingen. Dit te meer o m d a t van
d e meeste stoffen geen v o l d o e n d e gegegevens bekend zijn van f of f'.
W e k u n n e n hierbij volstaan m e t een
betrekkelijk gering aantal metingen
d a a r we m e t b e h u l p v a n form. (2), (3)
en eventueel (8) k u n n e n inter- en
extrapoleren.
V o o r atmosferische lucht v a n n o r m a l e
samenstelling bestaat er tussen d e
luchtdruk P en de partiële Oa-spanning dicht bij het w a t e r o p p e r v l a k het
verband
(11)

PO., = ( P — P H . . O > • ° ' 2 0 9 5

H i e r i n is p H Q de verzadigde waterd a m p s p a n n i n g . D e z e is afhankelijk
v a n de t e m p e r a t u u r en v a n eventuele
a n d e r e in het water aanwezige stoffen.
Volgens de wet van R a o u l t b e d r a a g t
voor v e r d u n d e oplossingen de relatieve
verlaging van de w a t e r d a m p s p a n n i n g
1,8% per gmol of gion opgeloste stof
per 1000 g water. Bij aanwezigheid
van vluchtige stoffen m o e t in form.
(11) ook m e t de d a m p s p a n n i n g e n daarvan rekening worden gehouden.
D e z e d a m p s p a n n i n g e n zijn als functie
van de stofconcentratie niet met een
eenvoudige algemene formule a a n te
geven.
D e Os-verzadigingswaarde c s in zuiver
water bij een zekere l u c h t d r u k w o r d t
bepaald d o o r H en de verzadigde
w a t e r d a m p s p a n n i n g . D e verandering
van c s d o o r in h e t water opgeloste
stoffen h a n g t niet alleen af van de

verandering van y m a a r ook van de
verandering van p H O en de grootte
van de d r u k van eventueel g e v o r m d e
d a m p e n . V o o r niet te geconcentreerde
oplossingen en t e m p e r a t u r e n lager d a n
30° C is bij een l u c h t d r u k van ongeveer 1 a t m . d e a f n a m e v a n p H Q praktisch te verwaarlozen. V o o r niet of
weinig vluchtige stoffen is c a d a n
praktisch evenredig met 1/y.
V o o r P = 760 m m kwikdruk worden
in de literatuur de Oo-verzadigingsw a a r d e n in gedestilleerd water en in
water m e t N a C l bij t e m p e r a t u r e n tussen 0° C en ongeveer 30° C gegeven,
bijv. [3] en [4].
H e t schijnt d a t er tussen de verzadigingswaarde en de t e m p e r a t u u r (T in
°C) geen eenvoudig theoretisch verb a n d bestaat. Wel bestaan er empirisch afgeleide formules die v o o r een
beperkt t e m p e r a t u u r t r a j e c t gelden zoals bijv. (tussen 4° en 30° C) [4] de
zeer eenvoudige f o r m u l e
C
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s=

/ ( 3 1 , 6 + T)

(12)

D e temperatuurcoëfficiënt per °C v o o r
de verzadigingswaarde neemt tussen
5° en 25° C af van 2 , 6 % tot 1,9%.
V o o r een a n d e r e l u c h t d r u k k u n n e n we
uit de bekende verzadigingswaarden
voor 760 m m kwikdruk de Oo-oplosb a a r h e i d berekenen m e t b e h u l p van
(1) en (11). Dit geeft v o o r d e verzadigingswaarde bij een l u c h t d r u k P
p
c

s-p

—

c

—PH2O

(13)

s,760 .

760—pH)0
In de praktijk w o r d t water m e t b e h u l p
van een beluchter vaak zodanig belucht, d a t luchtbellen tot o p zekere
diepte in het water k o m e n .
H e t water is d a n in c o n t a c t met lucht
van een verschillende
d r u k . Hierbij
k a n wel een evenwichtstoestand be-

Lucht

<.=£PO 2

grenslaag-^

rasegrens

Afb. 1.

staan waarbij voor de beluchter in zijn
geheel bezien geen O2 in oplossing
gaat. O p de hierbij b e s t a a n d e „gem i d d e l d e " verzadigingswaarde w o r d t
nog teruggekomen.
2.2. Zuurstof transport door het grensvlak, tussen lucht en water
Indien de Oa-concentratie niet gelijk is
a a n de verzadigingswaarde c s heeft er
Os-transport plaats d o o r het grensvlak
tussen lucht en water. D e Oa-overd r a c h t in geheel in rust verkerend water w o r d t hier niet bekeken hoewel dit
voor het hierna te n o e m e n penetratiemodel wel van belang is. V o o r Osoverdracht in niet in rust verkerend
water is het eenvoudigste voorbeeld
een v o l u m e voorzichtig geroerd water
d a t over een oppervlakte A in c o n t a c t
is met de atmosfeer. Tengevolge v a n
het roeren is de Oo-concentratie in de
w a t e r m a s s a overal gelijk.
H e t blijkt nu empirisch d a t de hoeveeldQ
)
dt
in oplossing gaat, evenredig is m e t het
Os-deficiet (c s —c).
(c a —c) is de drijvende k r a c h t die de
0> in oplossing doet g a a n (c s —c k a n
zowel positief als negatief zijn). H e t
grensvlak m e t a a n beide zijden een
n a u w d a a r a a n g r e n z e n d gebied v o r m t
een weerstand (afb. 1).
heid O2 die per tijdseenheid ( =

H e t Oo-transport w o r d t gegeven in de
vergelijking
dQ
A .K L . ( c - c )

(14)

dt
TABEL 1
f.
1/gmol
ethanol
ureum
glycerine
glucose
saccharose
+
H
Na +
OH"

cr
so4=

0 2 15°C
0 2 25°C
NaCl ( 0 2 15-X)
Na 2 S0 4 ( 0 2 15°C)
NaOH ( 0 2 15°C)

H20 (2) 1969,nr.25

1/gion

1/gion

1/gion

0,015
0,015
0,035
0,085
0,150

M
46
60
92
180
342

f'
l/g.
0,00075
0,000575
0.000875
0.00109
0,00101

0
0,094
0,061
0,021
0,021
0,033
0,019
58,5
142
40

0,00582
0,00719
0,0108

Hierin stelt de reciproke van A . K L
d e weerstand voor. K L staat bekend
als de b r u t o overdrachtcoëfficiënt.
M e n onderscheidt nog 2 partiële overdrachtscoëfficiënten, welke betrekking
h e b b e n o p resp. het grensgebied a a n
de vloeistofzijde en het grensgebied
a a n de gaszijde van de fasegrens.
D e o v e r d r a c h t van Oo w o r d t praktisch
geheel b e p a a l d d o o r de watergrenslaag.
D e drijvende kracht k u n n e n we ook
aangeven met het verschil van de
volgens (1) bij c s en c b e h o r e n d e
Oo-spanningen, waarbij d a n echter
een b r u t o overdrachtscoëfficiënt K r .
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hoort. Deze werkwijze zullen we hier
niet toepassen.
A .K L noemen we de beluchtingsconstante k, zodat (14) overgaat in
dQ
= k .( s - c )
(15)
dt
Om de stofoverdracht mathematisch
toegankelijk te maken heeft men zich
verschillende modelvoorstellingen gemaakt van het grensgebied tussen
vloeistof en gas. Bekend zijn het filmmodel, waarin de stofoverdracht wordt
bepaald door de filmdikte L en de
diffusieconstante D van het gas in de
vloeistof, en het penetratiemodel,
waarin r, zijnde het aantal vernieuwingen van het vloeistofoppervlak
per tijdseenheid, en D bepalend zijn.
Verder bestaan er meer verfijnde vormen van het penetratiemodel en zelfs
combinaties van het film- en penetratiemodel. Deze modellen zijn vooral van nut voor het beschrijven van
het proces indien het gas na oplossen
deelneemt aan een chemische reactie.
Afhankelijk van de reactieconstante,
de concentratie van de component
waarmee wordt gereageerd en andere
parameters kan K L min of meer worden vergroot. Het is ook mogelijk de
omstandigheden zo te kiezen dat de
roersnelheid geen invloed meer heeft
dQ
en

wordt bepaald door de redt
actieconstante, de diffusieconstante en
de grootte van het oppervlak van de
grenslaag.
In een actiefslibmengsel wordt O2 verbruikt door de microörganismen. De
snelheid van Oa-binding is echter zo
klein dat dit geen invloed heeft op K L .
(Dat wil niet zeggen dat zouten, organische stoffen en microben geen invloed kunnen hebben op K L .)
De fenomenologische grootheid K L
en de modelgrootheden L, r en eventuele andere zijn geheel verschillende
grootheden. Daar ze echter alle toegepast kunnen worden op een zelfde geval van stofoverdracht bestaat er tussen hen een onderling verband, zoals
(16)

KL = D . r
L

De temperatuur heeft invloed op K L .
Volgens het filmmodel geldt
(17)
K L,T, : K L T., ~ D l
D.
Een beschouwing volgens het penetratiemodel leert echter
(18)

Dobbins [5] vergelijkt de film- en
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K

L , T l : K L,T 2 = (Pr f : ( D T /

(19)

Afhankelijk van de beluchtingsintensiteit ligt n tussen 0,5 en 1.
Volgens Kayser [6] is n nagenoeg 0,5
voor de beluchtingsintensiteiten zoals
deze in de praktijk voorkomen.
Pasveer [7] die de penetratietheorie
toepast, leidt uit een aantal metingen,
gedaan door Adeney, af:

'DTo^

V

= 1,01875

(10—T)

DT

(20)

Daar dit een experimenteel verkregen
waarde is kunnen we in het midden
laten via welke parameters de Oa-overdracht van de temperatuur afhangt en
met behulp van de beluchtingsconstante schrijven
kio
= 1,01875

(10—T)

(21)

De in Amerika gebruikte formule
k2o = k T . l , 0 2 ( 2 0 _ T )

(22)

geeft nagenoeg dezelfde temperatuurinvloed te zien.
De beluchtingsconstante k wordt bepaald door de intensiteit van de beluchting, dat wil zeggen we kunnen
met behulp van k de beluchting karakteriseren. De dimensie van k is lengte
tot de derde macht gedeeld door de
tijd.
2.3. Het zuurstof toevoervermogen
De grootheid k wordt vrij veel gebruikt om de capaciteit van een beluchter aan te geven. We kunnen echter vooral voor de praktijk een bruikbaarder kengetal verkrijgen door het
rechter lid van verg. (15) te vermenigvuldigen met —, zodat we krijgen
dQ
k . c„

OC.

dt
(23)

D

Kj^ y : Ky T ~ V T ' K T

penetratiemodellen en beschouwt de
02-overdracht zelf volgens een combinatie van een film- en penetratiemodel. Dan blijken te gelden

Dit heeft zin omdat we in de praktijk
bij de beluchting te maken hebben met
een nagenoeg constante luchtdruk en
dus ook met een constante waarde
voor c s . Aan het kengetal k x c s is in
het begin van de jaren dertig door
Kessener en Ribbius de naam zuurstoftoevoervermogen gegeven [8, 9]. In
het Engels spreekt men van „oxygenation capacity", hetgeen wordt afgekort tot OC.

De dimensieloze factor

is het

relatieve Oo-deficiet, dat we eventueel
in procenten aan kunnen geven. De
zuurstoftoevoer is gelijk aan de OC
als het 02-gehalte c in de watermassa
gelijk is aan 0 (het water in de grenslaag bevat dan wel O2). De dimensie
van de OC is massa per tijdseenheid.
Hiervoor neemt men meestal g O2 per
uur. Daarnaast wordt de OC ook opgegeven per volume-eenheid belucht
water, per volume-eenheid perslucht,
per lengte-eenheid beluchtingsapparaat of bij beluchting van een continue stroom water per debieteenheid.
Bij onderlinge vergelijking van OC's
moet men hierop letten. Om verwarring te voorkomen wordt hier zo veel
mogelijk uitgegaan van de totale OC
voor de gehele beluchting.
Daar k met ongeveer 2% toeneemt en
c s met ongeveer 2% afneemt per °C is
de OC tussen 5° en 25° C weinig temperatuurafhankelijk. Normaal wordt
de OC opgegeven voor een standaardtemperatuur van 10° C (in Amerika
20°C).
Volgens (14) is A .K L gelijk aan de
02-toevoer per eenheid van concentratieverschil. Daar de luchtdruk in
het eenvoudige beluchtingsvoorbeeld
geen invloed op de stromingen in het
water en dus op A .K L heeft, is k
onafhankelijk van de luchtdruk. Dit
geldt niet voor c a , zodat de OC wordt
opgegeven voor een standaard atmosferische luchtdruk van 760 mm kwikdruk.
De beluchtingsformule (23) heeft betrekking op het zeer eenvoudige beluchtingsvoorbeeld van geroerd water.
In de praktijk is de toestand dikwijls
veel ingewikkelder. A is onbekend en
vertoont op een bepaalde plaats snelle
fluctuaties met de tijd, K L varieert
eveneens. In luchtbellen varieert de
druk en dus c s met de waterdiepte en
c, de 02-conc. in het water is eveneens niet overal hetzelfde. Het feit dat
A en K L op een bepaalde plaats snelle
variaties vertonen is geen bezwaar
mits zij gemiddeld over een korte tijd
genomen constant zijn, wat het geval
zal zijn bij een continu en stabiel werkende beluchter. Verg. (14) kan dan
toegepast worden op een klein volumeelement met een klein grensvlakje tussen water en lucht.
De totale 02-toevoer wordt verkregen
door de Oa-toevoer van al deze volume-elementjes te sommeren. Aan de
hand van een aantal voorbeelden zullen we nagaan wat de formule wordt
voor de totale 02-toevoer.
H20 (2) 1969, nr. 25

k

K

dt

C40

L>J
c

c,'

afb. 2a

V

>

Nu geldt
dQ
= k'i ( c s — C l )
dt
en
dQ
= (c„- —C) v — (C(C s —Cl) v
dt
Uit (26) en (27) volgt
dQ
v •k'i
(c 8 dt
v+ k'!

dQ
dt

^

afb. 2b

V

J

(26)

(27)

(28)

—

C

v .k ' i

"n-1

x

x-1

-constant is beschouwen
v+ k ' i
we deze term eveneens als een beluchtingsconstante, zodat voor de beluchting van de stroom water geldt
dQ
cs-^
= ki (c —c) = OCi
(29)
dt
cs
Daar-

afb. 2c

AV,

V,
c V

Vet

v

Vc
afb. 2d

/t/fc. 2.

2.4. Zuurstoftoevoer in intensief geroerd water
Bij intensief roeren is het wateroppervlak gegolfd, eventueel worden er
waterdruppels of luchtbellen gevormd
zodat A niet meer direkt is te meten,
terwijl K L niet meer overal hetzelfde
is. We nemen aan dat c wel overal gelijk is (afb. 2a). Nu geldt voor de
totale C>2-toevoer

waarin echter k = 2 (A A .K L )

= (c„-

k'i

(24)

s) 2 (A A . K L )
x

1

Daar 2 (A A .K L ) bij een bepaalde
1
*
wijze van roeren constant is, noemen
we dit hier eveneens de beluchtingsconstante, zodat ook voor deze beluchting verg. (23) geldt. Dus
dQ
c—c
= k ( c s ^ ) = OC.
dt
cK

ci = .| 1—(1

l

ki 1
) }-c8 + (l

(25)
x

1

dQ
dt

Verg. (29) komt overeen met (15) en
(23). Voor (cs—c) moeten we het deficiet nemen van het aangevoerde water
vk'i
ki =
(30)

2.5. Beluchting van een continue
stroom water
Het hiervoor gegeven voorbeeld betreft beluchting in een tank van een
zeker volume water. Een eenvoudig
voorbeeld van beluchting van een
continue stroom water is hieruit te
verkrijgen door een stroom water met
een debiet v door deze tank te leiden
(afb. 2b). Het 02-gehalte van het toestromende water is c, en van het water
in de tank en van het wegstromende
water ei. We nemen aan dat de toestand stationair is, dus c en ei constant zijn.

en
OCi = O d

(31)

Od
Uit (30) en (31) volgt nog dat ki en
OCi nul worden voor v = 0 en dat
zij maximaal resp. v en v .c s kunnen
worden ongeacht de intensiteit van beluchting. Voor een constante waarde
van het debiet v zal ki minder afhankelijk zijn van de temperatuur dan k'i.
k'i
Als
zeer groot is zal ki nagenoeg
V

onafhankelijk van de temperatuur zijn.
Dit houdt in dat OCi dan op dezelfde
wijze als c s van de temperatuur afhangt.
De stroom water kan ook achtereenvolgens door een aantal n tanks worden geleid (afb. 2c). Verg. (27) en (29)
gelden voor elke tank, waaruit volgt:

De beluchtingsconstante en het zuurstoftoevoervermogen in de tank zijn
respectievelijk k'i en OC'i.

ki
>c

vJ

c 3 = -j 1 - (1

ki
) (1

k2
) (1

[

V

V

f
c n = { 1—(1

ki
)(1

k2
)

I

V

V

k3 )
) l-c. + (l

ki
) (1

VJ

V

k2
) (1

k3
)c

V

V

C4enzovoorts tot

H20 (2) 1969,nr.25

(1

kn ]
ki
k2
)K + ( l — ) ( i — )
V J

V

(1

-)c

(32)

V
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De totale 0 2 -toevoer
dQ
= (c„—c)v
dt

k

(1
(33)

V

ko
)
v

K1
(34)

)[(c-c)
v I

Door v maal de constante term tussen
de accoladen als beluchtingsconstante
te beschouwen geldt ook voor deze
beluchting
dQ

cs-c
= k(c s —c) = OC .

dt

cs

Voor k geldt
k
(1
) = (1

ki
)(1

V

k2
)

V

V

(35)

-)

(1
Voor de OC

•)= (1
vc.

OCi
) five,,

V

k' 2

(36)
vcfi

en OC = vcs (1

OC'i

+ VC

X
S

VCS

X

OC' 2

oc„
(37)

OC'i, OC'o enz. kunnen zowel onafhankelijk als afhankelijk van v worden gedacht.
Uit (32) en (35) volgt dat
k
cs cn
(1
)=
zodat de waarde

-) ligt tussen 1 en 0.

Daar ki, ka, k3 enz. maximaal gelijk
kunnen worden aan v volgt uit (35)
dat dit ook geldt voor k.
Ook is hier de invloed van de temperatuur op k kleiner naarmate de waarde van k meer tot v nadert.
Voor een beperkt aantal termen en
k'i
k' n
voor kleine waarden van
t/m
V

geldt bij benadering:

k' n
V

V

zodat de invloed van de temperatuur
op k dan nagenoeg gelijk is als op k'i,
k'o enz. Dit is nog vrijwel juist voor
k = 0,1 v.
In plaats van al het aangevoerde water
in de eerste tank te leiden kunnen we
een gedeelte verderop invoeren, of
zelfs eerst na de laatste tank weer toevoegen (kortsluitstroom). Recirculatie
wordt verkregen door een gedeelte van
het beluchte water weer terug te voeren, hetzij naar het begin, hetzij naar
een van de tussengelegen tanks (afb.
2d).
Het is mogelijk het aangevoerde water
in meerdere stromen te verdelen en
iedere stroom door een keten van beluchters te voeren en daarna de deelstromen weer samen te voegen. Voor
al deze gevallen is eenvoudig af te
leiden dat voor de totale zuurstoftoevoer geldt

dt

vcs

(1
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k'x

V

c

s

^

= k(cB—c) = OC.

oc2

oc n

van (1

V

dQ

OC
(1

ko

_

V

K

Uit (32) en (33) volgt
dQ
f
ki
= v{ i _ ( i
)(i
dt
[
v
(1

ki

)= i

V

cs

waarin c het 0 2 -gehalte is in het aangevoerde water, voor het begin van de
gehele beluchtingsketen.
Bij een beluchtingsketen is de Oo-toevoer gelijk aan de OC als het aangevoerde water geen 0 2 bevat. In de
keten zelf is het 0 2 -gehalte dus groter
dan nul.
dQ
Het is ook mogelijk
te geven als
dt
funktie van het Oo-deficiet van het afgevoerde water of van het gemiddelde
0 2 -deficiet van het aangevoerde en afgevoerde water. De hierbij behorende
evenredigheidsconstanten zijn groter
dan wanneer wordt uitgegaan van het
Oo-deficiet in het aangevoerde water.
Daar het 0 2 -gehalte in het afgevoerde
dQ
water altijd groter is dan nul kan
dt
niet gelijk zijn aan het produkt van
deze evenredigheidsconstanten en c a .
Een dergelijk produkt is daarom niet
geschikt om te dienen als maat voor
de capaciteit van een beluchting.
2.6. Beluchters in de praktijk
De beluchtingen in de praktijk kunnen
we in vele gevallen beschouwen als
een proces dat nagenoeg overeenkomt
met de beluchting van een stroom water. Dit wordt duidelijk uit de volgen-

de voorbeelden. Bij een waterval wordt
een stroom water tijdens het vallen belucht. Dit proces zet zich voort bij het
in het water terecht komen van de al
of niet verdeelde straal. Hierbij kunnen neren ontstaan, zodat er recirculatie plaats vindt.
Bij een oppervlakte beluchter zoals
bijvoorbeeld een rotor wordt water
weggestuwd en weggeworpen waarbij
een zone wordt gecreëerd met veel
grensvlak tussen water en lucht. Vanuit de diepere waterlagen stroomt
voortdurend water naar de beluchter.
We kunnen het geheel beschouwen als
een stroom water welke door een beluchtingszone wordt gevoerd en daarbij steeds rijker aan 0 2 wordt. Onder
de beluchtingszone kan eventueel een
neer zijn of een gedeelte van de watertoevoer heeft ook hier plaats. Bij een
rotor geplaatst in een goot kan hier
ook een kortsluitstroom bestaan.
Bij een om een verticale as draaiende
beluchter bestaat er cirkelsymmetrie,
zodat we de stromingen in een radiaal
vlak moeten bekijken, waarbij ongeveer een zelfde stromingsbeeld wordt
verkregen als bij de rotor.
De bovengenoemde beluchtingen voldoen dus aan de verg.
dQ

(cB-c)
= OC .

mits we voor c
dt
cs
het 0 2 -gehalte van het naar de beluchter stromende water nemen. Bij
beluchting in een cascade van watervallen vinden we de totale OC uit de
OC's van elke waterval afzonderlijk
met behulp van formule (36).
Bij n gelijke watervallen elk met een
zuurstoftoevoervermogen OC w is

o c w n]

r
O C t o t a a l = vc.-J 1 - ( 1

)[

vc. J

l

(38)
Deze formule is ook van toepassing
op andere beluchters. Twee gelijke
rotoren ieder met een zuurstoftoevoervermogen OC,. (bepaald door rotorconstructie, toerental, indompeldiepte,
natte doorsnede van de goot en
stroomsnelheid van het water) achter
elkaar in een goot geplaatst geven te
zamen
OC,.2
OCo,. = 2 OC,.
(39)
VCS

Wat de invloed van de temperatuur
betreft kunnen we nog het volgende
opmerken. Bij de beluchting van een
continue stroom drinkwater wordt
k
c s —c n
(1
)=
bepaald door het
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gegeven O^-gehalte c van het aangevoerde water en het gewenste Oo-gehalte c n van het afgevoerde water. In
k
de regel zal (1
) vrij klein zijn en

levert tenslotte
= v(ca—c)(l— e

V

c

n

tussen

en v. Bovendien is een
cs—c
beluchtingssysteem in het algemeen
gekozen op grond van een gering
energieverbruik.
Een gedeelte van het opgenomen vermogen dient voor de vorming van
grensvlak en de bijbehorende turbulentie. Dit vermogen zal globaal genomen
evenredig zijn met de hoeveelheid
grensvlak en turbulentie. Dit geldt bij
beluchting van een stroom water niet
voor de OC. Het benodigde arbeidsvermogen per eenheid OC zal dan ook
c = —c n

groter zijn naarmate

k

=1

meer tot 0 nadert. Verder is er vermogen nodig om de kinetische energie
van de stroom water te leveren. Dit
vermogen is evenredig met v en v 2 ,
waarbij de stroomsnelheid v bepaald
wordt door de afmetingen van het beluchtingssysteem en v.
Te verwachten is dat het totaal benodigde arbeidsvermogen per eenheid
OC minimaal zal zijn bij een bepaalde
cs—c„
waarde van

. In de praktijk
cü—c

blijkt

in het algemeen groter
Cs—C

dan 0,7 te zijn, zodat de invloed van
de temperatuur op de beluchtingsconstante niet sterk af zal wijken van
verg. (20).
Het debiet van de door de beluchter
verplaatste hoeveelheid water is niet
altijd eenvoudig aan te geven. Soms
levert de beluchter primair een stroom
met een klein debiet maar met veel
kinetische energie. Door botsen met
het wateroppervlak wordt een deel van
deze energie gebruikt voor de vorming
van grensvlakken, terwijl bovendien
een secundaire stroom water wordt
opgewekt.
H20 (2) 1969, nr. 25

V

dt
= k (c„-c)

bijvoorbeeld een waarde 0,3 hebben.
Bij de biologische zuivering wordt het
actief slib mengsel door de beluchter
voortdurend rondgepompt. Het O2gehalte behoeft niet groot te zijn. De
c s —c n
waarde van
is nu niet vastcs—c
gelegd. Wel bestaat er omdat een bepaalde OC wordt gewenst een verband
Cs

b/k*

dQ

(44)

b/k*
v )

k= v(l—e
Afb. 3 - Oppervlaktebeluchting
stroom water.

van

een

Het is mogelijk dat de stroom water
een belangrijke hoeveelheid luchtbellen
tot op vrij grote diepte meeneemt,
waarna de opstijgende bellen zich over
een groot gedeelte van het te beluchten volume water verdelen. Naast elkaar hebben we nu te maken met de
beluchting via een stroom water en
een meer gespreide beluchting door
het gehele volume water.
Bij de oxydatiesloot is het debiet door
een dwarsdoorsnede te berekenen uit
de gemiddelde stroomsnelheid zodat
de maximaal mogelijke OC van een
beluchter bij die snelheid bekend is.
Wordt niet al het water door de eigenlijke beluchtingszone gevoerd dan ligt
het maximum lager, terwijl de praktische grens gezien de eis van minimaal
energieverbruik nog wel een factor 2 à
3 lager zal liggen.
De beluchting van water stromend
door de beluchtingszone van een beluchter verloopt continu, zodat we
eigenlijk uit moeten gaan van een
differentiaalvergelijking. Integreren is
echter alleen mogelijk als het verloop
van de beluchtingsintensiteit als functie van de plaats bekend is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de oppervlaktebeluchting in een rivier of bij water
stromend door een goot.
Is voor een lengte / (afb. 3) de doorsnede overal hetzelfde dan is de
beluchtingsconstante per oppervlakte
eenheid k* overal gelijk en kunnen we
voor een lengte d/ schrijven.
dQ
d(
) = b .dl. k* .(cs—c*)
dt

dQ
) = v . de*
(41)
dt
c* is de plaatselijke Oo-concentratie.
Combineren van (40) en (41), integreren en invoeren van de voorwaarden
c* = c voor / = 0 en c* = c ; voor
/ = / geven:
d(

b/k*
(c s -< ; j ) = ( C s - c ) . e ~ ~V
dQ
(42)invullen in
= (c ; —c) v
dt

2.7. Het beluchten van water waarin
de zuurstof wordt gebruikt door
micro-organismen
Zoals reeds eerder vermeld, kunnen
we aannemen dat K L niet verandert
als zuurstof wordt verbruikt door in
het water aanwezige micro-organismen.
n
In het geval dat k = 2 (A A .K L )
1
x
blijft voor de beluchting formule (23)
gelden. Indien we echter te maken
hebben met een beluchtingszone en k
een functie is van v wordt dat anders.
In het voorbeeld van afb. (3) blijft
formule (40) geldig (k* = K L ) maar
formule (41) wordt
dQ
d(

) = v de* + O . d/. r

(42)

(46)

dt
Hierin is r het 02-verbruik per volumeen per tijdseenheid.
Combineren van (40) en (46), integreren en invoeren van de voorwaarden
c* = c voor / = 0 en c* = Cj voor
/ = / geeft
b/k*
(Cs—C()

(Cs

-c) e
b/k*

Or
(40)

(45)

is een functie van /, hetgeen niet zo
praktisch is (voor / is oneindig wordt
k = v). Daar c* toegankelijk is voor
meting kan beter worden uitgegaan
van k*, temeer daar formule (44) niet
geldt indien we te maken hebben met
O2-binding in het water. Voor het meten van k* hebben we echter (42) of
(44) wel nodig.

(47)

)

(1

k*b
(Opmerking: Voor dezelfde waarde
van c zal cl verschillend zijn bij wel
of geen Oo-verbruik.)
Voor formule (43) komt in de plaats
dQ
= (c(—c) v + / . O .r .
(48)
dt
Uit (47) en (48) volgt
b/k*

dQ
dt

)+ /.O.r.

v(cs—c)(l—e
b/k*
(1

(43)

(49)

b/k*
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dQ

of

= k (cs—c) + / . O .r .

dQ
k (c s -c)

dt

O.r.

dt

f

k

.-{ 1 +
[

1

1
}•

(50)

v In (1 —k/v) J

Vergeleken met form. (44) wordt de
Oo-toevoer vermeerderd met een zeker
bedrag, dat onafhankelijk is van c s —c.
k
) ligt tussen

De waarde van (1

V

1 en 0 zodat de waarde van
k

1

1
[
en 1.

1

\ ligt tussen 0

k
-).R
(1 + —
v In (1 —k/v)

R = 1 of kleiner dan 1. Dat laatste is
het geval indien c* ergens zo laag
wordt dat dit de Oo-consumptie gaat
bepalen.
b
Is r groter dan k* .c s . — dan zal c*
O
nul worden. Is de 02-conc. c aan de
ingang van het beschouwde riviergedeelte ook nul dan mogen we schrijven
dQ
= b . I. k* . c s

v In (1 - k / v ) J

cv) nadert k tot v zodat
1
nadert tot 1. In
1+ —.
v In (1—k/v)
dQ
voornamelijk bedit geval wordt
dt
paald door / . O . r .
c* nadert dan tot een waarde waarvoor geldt
dQ*
1. O . r .
(
) = k* (cs—c*) =
dus
dt
O
(cs—c*)
(51)

Het zal duidelijk zijn dat we bij be-

dQ

vk'i
=

dt

k'i

Voor lage O-j-concentraties wordt het
Oa-verbruik echter bepaald door de
Oo,-concentratie. Bij een O-2-concentratie gelijk aan nul wordt het O2-verbruik
ook nul. Dan geldt verg. (50) dus niet
meer. Verstaan we onder r dat O2verbruik waarbij de 02-conc. niet beperkend is, dan kunnen we schrijven

(55)

dQ
:

k( c - c ) +

dt

is de Oo-toevoer per eenheid van

In het bovenstaande is r steeds als
constant aangenomen. In vele gevallen
blijkt r wel over een zeker tijdsverloop
constant en nagenoeg onafhankelijk te
zijn van de Oa-concentratie en bepaald
te worden door de aard en de concentratie van de micro-organismen en
de oxydeerbare stoffen. (Op de zgn.
„oxygen sag" in een rivier na één
enkel lozingspunt van rioolwater wordt
hier niet ingegaan).

8 ./ . O . is het watervolume in de beluchtingszone en « een factor die bepaald wordt door de beluchtingsintensiteit en de verdeling ervan over de
beluchtingszone. Voor de bepaling van
« kunnen we uitgaan van de beluchting in afb. (2b) en de seriebeluchting
in afb. (2c). Geven we het volume van
de opeenvolgende beluchters aan met
resp. Vi, V2
V n en is r het O2verbruik dan is voor tank 1, bij doorstromen met een debiet v af te leiden

k'i + v

f
\ l—(l
[

ki
)(l
V

k2
)x.
V

f

k2

k3

••j 1 — ( 1

dt
oppervlak. Indien de zijwanden vertiO
caal staan is — gelijk aan de waterb
diepte).

k (cs—c) - f S . Z . O . r . K . R .
(54)

dt

ki
Vir = ki ( c - c ) + — V,r

(cB—c) +
k'i+ v

dQ

Een dergelijke formule geldt ook voor de andere tanks waaruit voor de totale
02-toevoer van de n beluchters te samen volgt

dQ*
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(53)

dt

Voor /
k

(-

(52)

luchting van een actief slibmengsel
waarin r vrij groot is eveneens kunnen
verwachten, tenminste als er een beluchtingszone bestaat, dat de 02-toevoer in beginsel wordt bepaald door
een formule van de vorm.

)(1

[

.x(l

) j>V2r

V

kn.i
)(1

1— ( 1

) }-Vir-

v J
kn 1

)x.

V

kn 1
,x(l

v J
kn ]
f
) \ Vn-H + \ 1—(1

V

VJ

[

kn ]
) j-V n r

(56)

Vj

Voor k geldt ook hier verg. (35):
(1

) = (1

ki
—)(1

k2
•x(l

)x

kn
).

We kunnen ons een beluchtingszone dwars op de waterstroom verdeeld denken
in een aantal n schijfjes met elk een volume AV aan water, (n groot om het
continue karakter te benaderen). Nemen we n .AV = 8 . / . O en voeren we
tevens de factor R in dan gaat (56) over in:
dQ
= k(c s —c) + S . / . O . r . R

dt
x(l

kn
) + (l
V

+ (1

k„.i
)(1
V

k2
)(1
V

kn
) + (l
V

f
1

1f
\ (1

L

'"n' l

k3
)x.

kn
)(1

k2
)x

x

.x(l-

V

kn ] I
) \
V J J

(57)

Kis dus gelijk aan de term tussen de vierkante haken.
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Indien we
ki

k

1

= (1
V

)(1

)x

V

K

x(l

k2

x

V

1

) constant houden maar de

V

beluchtingsintensiteit op een andere
wijze over de beluchtingszone verdelen
dan zien we het volgende:
a. Bij verplaatsen van de beluchtingsintensiteit meer naar het begin van de
ki

k2

), (1

), enz.

zone worden (1

V

V

k
) constant is
v

kleiner en daar (1
k n _i

kn

(1

), (1
V

V

ki

k2

k

) = (1

) en dus (1

V

(1

1+
v In (1 —k/v)
Beluchting met perslucht, waarbij de
zones bestaan uit verticale bellenkolommen komt meer overeen met het
genoemde onder b.
Met het geval c kunnen we te maken
krijgen indien (bijv. in een oxydatiesloot) (cs—c) ver voor de beluchter
wordt gemeten. Er volgt dan nog een
lange zone zonder beluchting waarin c
afneemt (vandaar in form. (59) de
8 . Z . O . r .R
term

),
V

V

k3
) enzovoorts tot (1

kn
) = 1.

V

1
v In (1 — k/v)

b. De beluchting is regelmatig verdeeld over de gehele zone zodat volgens (50)
k
1
K= 1 + — .
(58)
v In (1—k/v)
c. De beluchting wordt meer verplaatst naar het einde van de zone.
k n _l

kn

Nu worden (1

), (1

) enz.

V

V

ki
), (1

k2
) enz. gro-

V

V

ter.
Het gevolg is dat « toeneemt. Het
theoretische grensgeval is nu:

(1

kn

k

) = (i

) en

(1

k n _i

),

In 2.6 is reeds gezegd dat — in de
V

regel kleiner is dan ongeveer 0,3, zodat
k
1
1+
kleiner is dan 0,16.
v In (1 — k/v)
Verder moeten we bedenken dat in
het algemeen de OC zo groot wordt
gekozen dat in het gehele actiefslibmengsel zuivering kan plaats vinden.
Daar het watervolume in de beluchtingszone slechts een klein deel uitmaakt van het gehele watervolume is
8 ./ . O .r belangrijk kleiner dan de
OC en dat geldt dus zeker voor
8 ./ . O .r .R .K. Verder zal in een
actiefslibmengsel (cs—c) alleen klein
kunnen zijn als ook r klein is (of de
OC bijzonder groot).
Onder deze omstandigheden zal ook
voor de beluchting van een actiefslibmengsel bij benadering gelden

-) enz. gelijk aan 1.
dQ

cs-^
= OC x

V

geval gaat form. (54) over in

dt

f
= k^c—(c

l

8 ./ . O .r .R ]
) \
(59)

In de praktijk hebben we bij beluchH20 (2) 1969,nr.25

.

dt

K nadert nu tot —. Voor dit grens-

dQ

•

Bij 02-verbruik in het water moeten
we dus (cs—c) dicht bij de beluchter
meten.
Om een idee te krijgen over de grootte
van de term 8 ./. O .r .R .K ten opzichte van de OC = k .c s schatten we
bij benadering de waarde van

Knadert tot 0.

(1

)

1

V

kleiner en (1

-

) enz. groter. Het

gevolg is dat K kleiner wordt. Theoretisch wordt de grens bereikt voor
(1

ting met een oppervlaktebeluchter in
vele gevallen met het onder a genoemde te maken zodat K kleiner is dan

Bij een ladingsgewijze toevoeging van
het rioolwater kan r tijdelijk belangrijk groter worden dan het aangenomen gemiddelde. Is de beluchtingszone vrij groot en bestaat hierin ook
nog een belangrijke recirculatiestroom
(dit kan bijv. bij een oxydatiesloot
voorkomen) dan kan Kgroter worden

dan hierboven aangegeven. Het is mogelijk dat voor deze gevallen form. (54)
moet worden toegepast. De OC hebben we gedefinieerd als het product
van k en c s . Men definieert de OC
echter ook wel als de 02-toevoer bij
een 02-gehalte gelijk aan 0 (d.w.z. c
aan het begin van de beluchtingszone
= 0, c in de zone niet).
Indien we deze laatste definitie op
form. (54) toepassen is
„OC" = (

dQ
)
= k .cs +
dt c = 0

8 ./.O.r.K.R.

(60)

Deze „OC" hangt dus af van r en R.
Ook kunnen we niet met „OC" op
een eenvoudige wijze bij een hoger O2d
Q
gehalte
berekenen. Met dit feit
dt
moeten we ook rekening houden bij
het bepalen van „OC".
Het zal duidelijk zijn dat voor in serie
geplaatste beluchters bij water met 02verbruik form. (36), (38) en (39) niet
kunnen worden toegepast, zeker niet
indien de beluchters op vrij grote afstand van elkaar zijn geplaatst. In het
algemeen moeten we bij 02-verbruik
de beluchting in zo klein mogelijke
dQ
eenheden verdeeld denken en
dt
voor elke eenheid apart beschouwen.
2.8. De beluchting van water dat in
contact is met lucht van verschillende druk
Tot dusver hebben we steeds aangenomen dat het beluchte water in contact was met atmosferische lucht met
een druk P en dat we te maken hadden met 1 verzadigingswaarde. Dit is
bij persluchtbeluchting niet het geval.
Alvorens de persluchtbeluchting zelf
te bekijken voeren we een (min of
meer) gedachten-experiment uit. In
een volume water brengen we op verschillende diepten bodemloze koepeltjes aan waaronder zich lucht bevindt,
dat we ons zodanig ververst denken
dat het steeds 21 .vol. % 0 2 bevat
(afb. 4). De grensvlakken van water
en lucht zijn van onder naar boven
genummerd van 1 t/m n. De lucht
heeft resp. een druk van P + APi,
P + APo, P + A P 3 enz. en de daarbij behorende 02-verzadigingswaarden
zijn resp. c s , c s , c s enz. Het water
wordt zodanig gemengd en geroerd
dat het 02-gehalte overal gelijk is
aan c.
Tengevolge van het roeren hebben we
617

_P+ A P „

waarde van het systeem wordt gegeven door form. (63). Behalve voor
het geval k'i, k'2, k' : j enz. gelijk zijn
is c s niet gelijk aan het gemiddelde
van c„ , c, , c, enz. c„ is hetzij direct
hetzij indirect experimenteel te bepalen.
dQ
Voor c = c s is
= 0. Dat wil echdt
dQ
dQ
ter niet zeggen dat (
) ,(
)
dt 1
dt 2

PtAP 2 (C,.
-P+AP. cc,c

( 'l)

Afb. 4 - Schema van gelijktijdige beluchting
bij verschillende luchtdrukken.

aan de grensvlakken met de beluchtingsconstanten k'i,k'2, k'g enz. te
maken. Voor elk grensvlak geldt form.
(15) zodat de totale 02-toevoer
dQ

n dQ
= 2(
) =k'ics +

dt

+ k '2-C S ; ; +

+k'n.CSn—

(k'i + k' 2 +

+ k'n)c

(61)

Voor een bepaalde waarde van c, die
we de verzadigingswaarde c s van het
gehele beluchtingssysteem noemen is
dQ
= 0. Dus:
dt
(

)
= 0 = (k'ic. + k ' 2 c s +
dt c = c s
'
+
+ k'„ cSn)— (k'i + k' 2 +
+k'n)cs

(62)

waaruit volgt
(k'lCsi + k'2cS2 +
cs=

+k'ncSn)

'(k'i + k ' 2 +

+k'n)
(63)

(63) in (61) geeft
dQ
= (k'!+k'2+
dt

+k' n )(c B —c) =

= k ( c 9 ^ : ) = OC(—

k'i

(

(64)

v

v

)(
)x
v+ k'i v+ k'2
k'i

(

)

k'2

x(
)c, + (
v+k'n 1
v+ k'2

v

v

)(
)x
v+ k'i v+ k'2

k'2

X(
)
v+k'n

k'n.l

+(

+(

V

)(
V+k'n.i

)(
V+k'n.l

van toepassing is. Voor k en OC gelden eveneens verg. (35) en (36), terwijl
(zie formule 66 onderaan de pagina)
Voor v -> cv3 gaat (66) over in (63).
(Af te leiden door teller en noemer
met v te vermenigvuldigen.)
Voor dezelfde beluchtingsconstanten
k'j, k'2 enz. en dezelfde verzadigingswaarden c„ , c a enz. is de in de forS

l

S

2

dQ
mule

= k .(cs—c) toe te passen
dt
verzadigingswaarde c s bij de continu
doorstroomde kolom lager dan bij de
goed gemengde watermassa.
2.9. Beluchting met perslucht
De beluchting met perslucht lijkt sterk
op de zo juist behandelde beluchting.
Dat we te maken hebben met opstijgende bellen zodat de grensvlakken
niet gefixeerd zijn is geen wezenlijk
verschil. Op een hoogte h is gemiddeld
— genomen over een korte tijd — een
zekere hoeveelheid grensvlak aanwezig
met een bepaalde beluchtingsconstante.
Er is echter een veel belangrijker verschil. Tot dusverre vond de beluchting

V

)x

x(
v+k'„

)cSi +
-

V

)(
)X
v+ k'2 v+ k'3

V

X(

)
v+k'n

k'n

)cSn

V+k'n

+(

n-i

)

)c,

,.,'

V+k
k'n

k'n.l

+(

dt

V

)(
v+ k's

c s —c
k (cs—c) = OC

Wat betreft de geldigheid van form.
(63) en (64) moeten we een zeker voorbehoud maken. Indien namelijk de
som van de partiële spanningen van in
het water opgeloste gassen vermeerderd met de waterdampspanning groter is dan de druk ter plaatse in het
water dan treedt een instabiele toestand op en kunnen er spontaan gasbellen, dus nieuwe grensvlakken gevormd worden. Deze spontane ontgassing zal in de bovenste waterlagen
kunnen optreden zodra c groter wordt
dan cs> 760 mm Hg-druk met het gevolg
dat voor formule (64) c s kleiner en
k groter wordt. In formule (64) zijn k,
de OC en c s alleen constant voor die
waarden van c waarbij dit effect nog
niet is opgetreden. De daarbij in de
formule toe te passen waarde voor c 8
is dan niet direct experimenteel te bepalen. De kans op het optreden van
een spontane ontgassing is in de praktijk niet zo groot daar voor de initiële

dQ

+

dQ

enz. dan ook nul zijn. Bij de dieper
gelegen grensvlakken blijft O2 in oplossing gaan. Bij de hoger gelegen
grensvlakken vindt echter een even
grote deäeratie plaats.

1

1 dt *

We kunnen ons de n grensvlakken
boven elkaar geplaatst denken in een
kolom waardoor van onder naar boven een stroom water met een debiet
v wordt geleid. In gedachten verdelen
we de kolom in n secties (iedere sectie
met één grensvlak) met resp. de O2gehalten ei, co, C3enz. tot c n . Het inkomende water heeft een 02-gehalte c.
Aangenomen wordt dat de toestand
stationair is, dus dat c en c n constant
zijn.
Door toepassing van verg. (27) en (29)
laat zich afleiden dat ook voor deze
beluchting de formule

n
= X(AK L ) (65), c s , de verzadigings1
x

w

P+AP.

vorming van een luchtbel een behoorlijke overdruk vereist is.

Ook voor deze beluchting geldt de
eenvoudige beluchtingsformule. Hierin
is k = k'-i + k ' 2 +
+ k' n =

(C,n)

+(

V+ k'n

n

a

n

(66)

)
v + k'

Voor v H* 0 wordt c s gelijk aan c s dus aan c s p
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plaats vanuit de vrije atmosfeer zodat
dQ
er ongeacht de grootte van
geen
dt
verlaging van p 0 ^ kon optreden. (Een
eventuele verlaging vlakbij het grensvlak is als de reciproke van een weerstand in K L opgenomen.) Bij persluchtbeluchting is het volume van de
lucht en van de voorraad O2 beperkt.
De maximaal bereikbare waarde van
dQ
en dus van de OC wordt bepaald
dt
door het debiet van de toegevoerde
perslucht. Waartoe dit kan leiden
blijkt uit het volgende vrij extreme geval. We brengen met een constant
debiet lucht zeer fijn verdeeld op grote
diepte in geheel ontgast water. Tijdens
het opstijgen van de belletjes gaan O2
en Na in oplossing zodat de bellen op
een bepaalde hoogte geheel zijn opgelost.
Zolang de O2- en de Na-concentraties
in het water zo laag zijn dat de bellen
het oppervlak niet bereiken is de O2dQ
toevoer
constant en dus onafhandt
keiijk van de Oa-concentratie c. Het
geheel in oplossing gaan van Na vindt
echter niet zo gemakkelijk plaats daar
de Henry-coëfficiënt ongeveer tweemaal kleiner is dan van O2 en de hoeveelheid N2 viermaal groter. Indien
niet alle N2 oplost kan alleen bij een
Oa-conc. c = 0 alle O2 in oplossing
gaan.
In de praktijk is de waterdiepte beperkt, zijn de bellen vrij groot en is
het water ongeveer verzadigd met N2.
In een actief slibmengsel kunnen de
bellen bovendien CO3 opnemen. Het
is duidelijk dat de grootte van de Naconcentratie en eventueel van de CO2concentratie invloed kunnen hebben
op de Oa-overdracht.
We zullen de Oa-toevoer nader bekijken aan het volgende model (afb. 5).
In een volume water wordt op een
diepte H via een diffusor lucht gebracht met een constant massadebiet.
Het water denken we ons goed gemengd zodat het Oa-gehalte overal dus
ook tussen de opstijgende bellen gelijk
is aan c. We nemen verder aan dat het
water ongeveer verzadigd is met NaOp een horizontale schijf ter dikte dh
op een hoogte h boven de diffusor
kunnen we form. (15) toepassen hetgeen geeft
dQ
) = k*h.dh.(c - c )
(67)
dt
Hierin is k*h de beluchtingsconstante

per lengte-eenheid hoogte op een hoogte h en c,,, de Oo-verzadigingswaarde
daar ter plaatse.
Beiden zijn afhankelijk van h. Hierbij
moeten we het volgende bedenken.

Ook bij c = c s gaan onderin Oa en Na
in oplossing, bovenin heeft deäeratie
plaats. De grootte van het grensvlak is
daarom niet precies evenredig met

dQ
= 0 voor de
dt
gehele bellenkolom) is k*h, indien K L
overal gelijk wordt genomen, bij benadering evenredig met de hoeveelheid
grensvlak op de hoogte h dus met

Om verg. (67) te kunnen oplossen
worden k*h en c s bij benadering als
lineair afhankelijk van h aangenomen.
Indien k*H = a k*o
(68)

Ie. Voor c = c s (

-2/3

(P + AP,)

- %

(p+ Ap h r 2/3

en
C

?H =

(P = 1atm., H en h in m.).
Voor H < 5 m mogen we bij benadering zeggen dat k \ lineair toeneemt
met h. Verder is c s , evenredig met
de luchtdruk ( = 1 + 0,1 (H—h) ); c s h
neemt dus lineair af met h.
2e. Voor c < c s neemt k*h wat minder sterk toe met h dan onder Ie. genoemd daar er O2 in oplossing gaat
en het belvolume daardoor afneemt.
De beluchtingsconstante voor de hele
kolom zal kleiner zijn naarmate c
kleiner is. Door het oplossen van de
O2 neemt c„, sneller af met h dan
onder Ie. genoemd en niet meer geheel lineair.
De Oa-verzadigingswaarden zijn kleiner naarmate c kleiner is.
3e. In werkelijkheid zijn er nog andere invloeden zodat het geheel min-

(70)
k \ = k*o + — (a—l)k* 0
H
en
h
(71)
•(b—l)c.
u
%
•'o
"o
H
k*o, de beluchtingsconstante en c s de
Oa-verzadigingswaarde juist boven de
dQ
diffusor zijn onafhankelijk van
dt
en dus van c.
De fout die we bij de bovengenoemde
aanname maken is klein voor een niet
te grote beluchtingsdiepte H en een
niet te grote maximale 02-benutting
Ima* (Iraax & het percentage van de 0 2
uit de perslucht dat in oplossing gaat
bij c = 0).
We nemen voor H en £ max vrij willekeurig de grenzen 5 m en 50%.
Bij benadering volgt uit (68) en (69)

100-1 f/*
0,8 + 0,2(

l

) \
100

r

= \ (1 + 0 , 1 H ) ( 1 -

™}j (72)

100—1
.0,2.

(1+0,1H)0,2

100

0,8 + 0,2 (100—1)0,01

1 + 0,1H

80/ ( 1 0 ( > _ ö + 0,2
(73)

der eenvoudig is dan onder le en 2e
genoemd. K L is geen constante. Er
heeft coalescentie en splitsingen van
bellen plaats. De stijgsnelheid van de
bellen is niet overal even groot. (Groter stijgsnelheid geeft ter plaatse een
kleiner volume lucht.)
Afb. 5 - Perslucht-beluchting.

Voor het bovengenoemde grensgeval
met H = 5m en £max= 50% berekenen
we uit (72) en (73).
Voor:
c = c s a = a s = 1,31 en b = b s = 0,67
c = 0 a = ao = 1,22 en b = bo= 0,37
Invoeren van (70) en (71) in (67) en
integreren van de verkregen vergelijking van h = 0 tot h = H geeft voor
de totale 02-toevoer
dQ
k*0 .H .{Vo(a+ 2ab+ b + 2 ) c s dt
(74)
1/2(1+ a ) c }

d(
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(69)

\

geldt nu

= { 1 + 0 , 1 (H-fa)}

2
a <*> (1 + 0,1 H) /s

b

dQ
Voor c = c, is

0 zodat uit (74)
dt
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3(l+ a.)
volgt c a

• CB

aa+ 2a B b B +b a+ 2

(75)
dQ

1
= —(l+a).k*0.H.
2

dt

l+a„

1+a

a+2ab+b+2

>1+a

]
.cs-c^

.
[ 1+a

1+a c

1+ao
2-

(75) in (74) geeft

a s+ 2 a s b s + b s + 2

J

(l+a).kVH.(Bcs-<>

(76)
Afb. 6.

1+a,

a+2ab+b+2
.

1+a

=B

(77)

as+2asbs+bs+2

= (l+nc/cs)ko

Voor H = 5m, £ max = 50% en
c = c s is 1 + a = l + a s = 2,31.

dQ
=(l+nc/cs)ko(cs^:) =
dt

Bij toename van c van 0 tot c s stijgt B
van Bo tot 1 en (a+1) van (1+ao)
tot ( l + a B ) . B en (1+a) zullen geen
lineaire functies zijn van c. De verschillen tussen B s en Bo en tussen
( l + a s ) en (1+ao) zijn zelfs voor het
grensgeval (H = 5m en | m a x = 50%)
vrij klein. De waarden van B en
(1+a) zijn resp. weinig minder dan 1
en weinig meer dan 2. Hierdoor zullen
de relatieve fouten die we maken indien we B en (1+a) als lineair afhankelijk van c aannemen klein zijn.
Uit deze aanname volgt (zie afb. 6):
B . c —c = Bo(c —c).
en

(78)
as+a0 c
•—) =
1+ao c s

(l+n<7c s )OCo-

cs-

)

(84)

Voor het grensgeval H = 5m en | n
1,31+ 1,22
0,04.

50% is n
2,22

In dit grensgeval zijn de beluchtingsconstante en de OC bij c = c s dus
ongeveer 4% groter dan bij c = 0.
Voor andere beluchtingen is n kleiner
dan 0,04. In de praktijk is het gebied
van c = 0 tot c is 50 à 60%, c s van
het meeste belang. Nemen we voor dit
werkgebied een gemiddelde beluchtingsconstante k = (1 + l/4n)ko dan is
de fout in dit werkgebied hoogstens
=t 1% zodat in de praktijk bij benadering ook voor persluchtbeluchting
geldt:
dQ

c

s

^

= k(cs—c) = OC x

(79)
dt

a s+ a 3

(80)

1+ao
(78) en (79) in (76) geeft
dQ

1+ao
= (l+nc/cs).(

dt

).
2

.k*0 . H .Bo .(c s —c).
(81)
n, ao, k*o, H, Bo en c s zijn voor een
bepaalde beluchting constanten.
De term
1+ao
(1+ n c /c s ) . (
) . k*0 . H . Bo= k0
2
(82) beschouwen we als de beluchtings620

• {1+0,05 H (1—0,01 H ) }
(86)

(83)

(82) en (83) in (81) geeft

Voor H = 5m, | m a x = 50% en
c = 0 is B = B 0 = «** 0,8 en
1 + a = l + a 0 = 2,22.

(l+a0).(l+n

Cs,(1atm+AP) = Cs, 1 atm .

Voor c = 0 is k c = ko zodat k c =

Voor c = c a is B = B s = 1

1 + a = (1+ao) ( 1 +

constante bij de 02-concentratie c.

c s is de experimenteel te bepalen verzadigingswaarde van de persluchtbeluchting (zo lang beluchten dat geen
O2 meer wordt opgenomen). c s is in
evenwicht met een luchtdruk P + AP,
waarin AP wordt gegeven door de beluchter. Daar voor c = c s , c s H gelijk
is aan de atmosferische verzadigingswaarde c S;P volgt uit (69) en (75)
a,+ 2a„b„+b,+ 2
Cs,P+AP = c s ,P-

3bs(l+as)
(85)

Invoeren van (72) en (73) met | = 0%,
en verder uitwerken levert voor P = 1
atm. en H < 5m bij benadering op

AP is dus iets kleiner dan de druk die
overeenkomt met de halve waterkolom
boven de diffuser. Overigens zijn het
maar benaderende berekeningen zodat
bij OC-metingen c s en AP experimenteel bepaald moeten worden.
Daar k*0 = A* 0 K L (A*0 is de hoeveelheid grensvlak — uitgedrukt per
lengte eenheid hoogte — juist boven
de diffuser) is gemakkelijk in te zien
dat in verg. (81)
l+a0
2

/n
k*0.H=2(AA.KL)
K
\
x

0

en tevens dat
1+ao

c
•(1- - n — ) k * 0 . H =
cs

2 (AA .K L )
1
-

(87)
/ c

k voor perslucht is echter niet gelijk
n
aan 1 (AA .K L ) zoals bij het ge1
x
dachtenexperiment met de op verscheidene hoogten gefixeerde grensvlakken met constante p 0 < (zie verg.
65).
Bij de persluchtbeluchting hebben we
de factor Bo die een maat is voor de
afname van p 0 , ondergebracht in de
beluchtingsconstante.
dQ
k en c s uit de form.
= k(c s —c)
dt
zijn vrij gemakkelijk experimenteel te
bepalen. Het kennen van degrootte van
n
2 (AA .K L ) en van Bo is voor de
1
x
praktijk niet van direkt belang.
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In de praktijk zijn de diffusers meestal slechts op enkele plaatsen of in een
smalle strook aanwezig, zodat er een
opstijgend water-lucht mengsel ontstaat. Dit kunnen we beschouwen als
een kolom bellen waardoor een stroom
water met een debiet v wordt gevoerd.
Aan de zijkanten van de kolom kan
ook uitwisseling van water plaats hebben. Het is dan ook niet zo eenvoudig
hier de juiste formule af te leiden. We
kunnen echter tot een voldoende inzicht komen aan de hand van de bij
vorige beluchtingen gevonden resultaten.
Uit de proef met de vertikaal doorstroomde kolom met de gefixeerde
grensvlakken volgt dat bij een O2gehalte c in het aangevoerde water,
dQ
geldt

k c (c s
dt

(88)

=)

Hierin wordt kc bepaald door k*hen v.
c s c de „gemiddelde" verzadigingswaarde bij een Oo-gehalte c in het aangevoerde water wordt bepaald door
c S h e n (zie verg. (66)).
Naarmate c kleiner is worden wegens
toename van £zowel k c als c s kleiner.
Dit brengen we ook hier tot uitdrukking met de vergelijking
kc = ( l + n c / c s ) k 0 en
(c S c ^=) = ( B c , - c ) = Bo ( c - c ) .
Wegens de kleine waarde van n geldt
ook voor deze persluchtbeluchting
dQ
= k(c s —c) = OC

cs-^
.

dl
k en cB zullen voor dezelfde waarde
van k*h door de invloed van de factor
v kleiner zijn dan bij de goed gemengde watermassa. Belangrijk is echter
dat voor eenzelfde debiet aan perslucht k*h kleiner is bij de met water
doorstroomde bellenkolom. Immers de
relatieve snelheid van een bel ten opzichte van het water is nagenoeg hetzelfde. Dit geldt dus ook voor K L . De
absolute stijgsnelheid kan echter wel
een factor 2 of 3 groter zijn. Het gevolg is dat de hoeveelheid bellen in
het water en zodoende de hoeveelheid
grensvlak en dus ook k, 2 of 3 maal
kleiner zijn.
We kunnen het ook verklaren door te
zeggen dat de contacttijd van een bel
met het water korter en bijgevolg de
tijd voor zuurstofoverdracht kleiner is.
Met het voorgaande wordt verklaard
waarom k zo belangrijk toeneemt indien de diffuser horizontaal heen en
weer wordt bewogen of de hele watermassa een horizontale stroomsnelheid
H20 (2)1969,nr. 25

heeft. De hoeveelheid grensvlak neemt
toe en de invloed van de factor v
neemt af.
Bij de oppervlaktebeluchtingen is opgemerkt dat k onafhankelijk is van P.
Bij persluchtbeluchting zal echter bij
een constant gehouden massadebiet
aan perslucht de hoeveelheid grensvlak toenemen als de atmosferische
luchtdruk afneemt. De beluchtingsconstante zal dus toenemen. Anderzijds zalde „gemiddelde" verzadigingswaarde, hoewel relatief minder dan
bij oppervlaktebeluchting, afnemen.
Bij persluchtbeluchting is daarom te
verwachten dat de OC bij een gegeven
massadebiet aan perslucht weinig afhankelijkheid zal zijn van de atmosferische luchtdruk.
Bij een gegeven massadebiet aan perslucht neemt de hoeveelheid grensvlak
toe bij verhoging van de temperatuur.
De beluchtingsconstante neemt bij
perslucht zodoende toe zowel door de
invloed van de temperatuur op A als
op K L .
Indien de hoeveelheid perslucht niet
als een massadebiet maar als een
volumedebiet wordt gegeven en alszodanig constant gehouden dan zullen
k, c s en de OC echter ongeveer op
dezelfde wijze van de temperatuur en
de atmosferische luchtdruk afhangen
als dit bij oppervlaktebeluchters het
geval is.
2.10. De invloed van in het water opgeloste en gesuspendeerde stoffen op de OC
Sommige stoffen kunnen zelfs in kleine concentraties een OC vrij sterk veranderen. Er wordt dan ook wel gepleit
om de OC niet in zuiver water maar
in een actiefslibmengsel te bepalen.
Helaas varieert de samenstelling van
rioolwater met de plaats en met de
tijd terwijl bovendien de concentratie
en de eigenschappen van het actiefslib en de zuiveringsgraad sterk uiteen kunnen lopen. Te verwachten is
dat een dergelijk OCeenweinig karakteristieke grootheid zal zijn.
Beter is het waarschijnlijk om uit te
gaan van de OC in zuiver water en
deze waarde aan de hand van de
samenstelling van het rioolwater en
het actief-slibmengsel te corrigeren.
Het ontbreekt ons echter wat dit betreft nog aan voldoende kennis.
Een nader theoretisch en praktisch
onderzoek zal nodig zijn voor het verkrijgen van voldoende inzicht.
Een aan het water toegevoegde stof
verandert in het algemeen de opper-

vlaktespanning, het soortelijk gewicht,
de viscositeit, de activiteitscoëfficiënt
van de Oo-oplosbaarheid en de diffusiecoëfficiënt van Oo. Deze veranderingen zijn op hun beurt weer van invloed op de hoeveelheid grenslaag, op
K L , op ca en eventueel op het debiet v
van de waterstroom in de beluchtingszone.
In het water gesuspendeerde deeltjes
(dus eventueel ook actiefslib) en niet
met water mengbare vloeistoffen kunnen zich in meerdere of mindere mate
aan de fasegrens ophouden en daardoor K L verlagen. Op dezelfde wijze
kan de invloed van een opgeloste stof
op K L worden verklaard. Meer gangbaar is de verklaring met behulp van
het marangoni-effect. Het instellen
van het evenwicht tussen de hoeveelheid aan de fasegrens geabsorbeerde
stof en de concentratie in de vloeistof
kost tijd. Een gedeeltelijke vervanging
van de grenslaag veroorzaakt daardoor plaatselijke verschillen in de oppervlaktespanning. Hierdoor ontstaan
er in het oppervlak krachten die een
vernieuwing tegenwerken. Het gevolg
is dat de grenslaag verstart en K L kleiner wordt. Een tegengesteld effect
heeft een vluchtige stof. Deze verdampt. De aanvoer van nieuwe stof
uit de diepere waterlagen naar de
fasegrens is niet overal gelijk. De verschillen in oppervlaktespanning veroorzaken nu stromingen in de grenslaag waardoor K L wordt vergroot.
In het bijzonder bij beluchters die de
lucht in het water slaan worden bij
een kleine oppervlaktespanning grote
hoeveelheden fijne luchtbelletjes gevormd, waardoor de hoeveelheid
grensvlak belangrijk wordt vergroot.
De fijne belletjes worden tot op grotere diepte meegevoerd met het gevolg
dat ca enigszins toe kan nemen.
Er kan zich echter ook een vrij stabiel
mengsel van water en fijne luchtbelletjes vormen met een laag s.g. waardoor het circulatiepatroon en dus
eventueel v geheel wordt veranderd.
Zoals reeds gezegd in 1. wijkt y voor
de stofconcentraties in normaal rioolwater weinig af van 1.
Naast de bovengenoemde wegen zijn
er nog vele andere aan te geven waarlangs een stof de OC kan doen veranderen. Het hangt sterk af van de
soort beluchting wat tenslotte het uiteindelijk resultaat is van de invloed
van een stof op de OC. Belangrijk is
dat voor de beluchting blijft gelden
dO

cs-c
k ( c s - c ) = OC

.

dt
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De mate waarin k en c s onder invloed
van één stof of meerdere stoffen veranderen geeft men wel aan met resp.
de a- en /3-factor. In het algemeen zal
ß in de praktijk weinig van 1 afwijken.
a daarentegen kan belangrijk groter
of kleiner dan 1 zijn. Hierbij wordt a
niet alleen door de aard en de hoeveelheid stof bepaald maar in zeer
belangrijke mate door het type beluchting.
Zo kan de a-factor bij 10 mg/l van
een bepaalde detergent bij persluchtbeluchting een waarde 0,6 hebben
maar bij een oppervlaktebeluchter gelijk zijn aan bijvoorbeeld 1,3.
3. De grondslagen voor het meten
van de zuurstoftoevoer en het
zuurstoftoevoervermogen
In het voorafgaande theoretische gedeelte is afgeleid dat voor de beluchtingen in de praktijk geldt
dQ
= k(c s —c), een formule die we
dt
schrijven in de voor de praktijk gemakkelijker toepasbare vorm
dQ

e.—c
= OCx

dt

het zuurstoftoevoervermogen vermenigvuldigd met het relatieve zuurstofdeficiet. Het is slechts nodig twee van
deze grootheden te meten om de derde
te kunnen berekenen. Is de OC bekend
dan behoeven we voor de berekening
dQ
slechts

op de juiste
dt
cs
plaats en op de juiste wijze te meten.
Dit wordt nader bekeken in 4 en 5.
Het bepalen van een OC komt dus
dQ
neer op het meten van zowel
als
dt
c —c
dQ
van
. In plaats van
kuncs
dt
nen we ook de toegevoerde hoeveelheid zuurstof Q over een tijdsverloop
van to tot ti meten. Dan moeten we
echter tevens het verloop van de waarca—c
de van

over de tijd to tot ti

ca
bepalen. We kunnen de beluchtingsformule schrijven in de vorm
c s —c
dQ = OC
. dt.
(89)
cs
(89) integreren tussen to en ti geeft

.
cs

Hierin is c, de bij de beluchting behorende Oo-verzadigingswaarde en c
de Oo-concentratie op een bepaalde
plaats.

ti cs—c
Q = OC \
. dt =
to c s
OC ti
=
\ cs—c .dt
ca

c s wordt bepaald door de atmosferische luchtdruk P, die gemiddeld (op
zeeniveau) overeenkomt met 760 mm
kwikdruk, en een extra druk Ap, die
wordt gegeven door de beluchter. Bij
echte oppervlaktebeluchting is AP = 0,
bij oppervlaktebeluchters komt A p
ongeveer overeen met een tiental mm's
kwikdruk en bij persluchtbeluchting is
AP wat kleiner dan de druk die overeenkomt met de halve waterkolom
boven de luchtverdeler.
Soms geldt de beluchtingsformule
slechts bij benadering. Dit is het geval
bij persluchtbeluchting en in sommige
gevallen bij de beluchting van water
waarin O2 verbruikt wordt (actiefslib).
Bij de verdere bespreking van de O2toevoer en de OC wordt ervan uitgegaan dat in voldoende mate aan
de bovengenoemde beluchtingsformule
wordt voldaan.
De formule luidt in woorden: de snelheid van zuurstoftoevoer is gelijk aan
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cs—c

van

gelijk is aan het
dt
debiet van de toevoer van de zuivere
zuurstof.
Behalve op laboratoriumschaal komt
deze methode nauwelijks in aanmerking. We moeten bovendien rekening
houden met de mogelijkheid van een
volumeverandering van de lucht dooi
het oplossen van N2 of het vrijkomen
van COo. Een groot voordeel bij het
dQ
meten van

uit de afname van de
dt
Oa-concentratie in de lucht is dat we
geen rekening behoeven te houden
met een eventueel verbruik van O2 in
het beluchte water. Het spreekt vancs—c
zelf dat we

wel in het water
cs

moeten meten.
We zullen deze OC-bepalingsmethode
niet verder behandelen.
dQ
De tweede methode om
of Q te
dt
bepalen gaat uit van veranderingen
in de 02-concentratie in het water en
de snelheid waarmee eventueel O2
wordt verbruikt door micro-organismen (of geproduceerd door bijvoorbeeld algen).
Bij de beluchting van een stroom water
dQ
is

(90)

t0

Voor het meten van

voeren waarbij

kunnen

we weer verwijzen naar 4 en 5.
dQ
of Q kunnen op twee geheel verdt
schillende wijzen worden gemeten.
Bij de eerste methode worden de veranderingen van de Oo-concentraties in
de lucht gemeten. Het gemakkelijkst
is dit uit te voeren bij persluchtbeluchting. We meten het luchtdebiet, en het
Oo-gehalte in de toegevoerde en in de
dQ
ontwijkende lucht en vinden zo
.
dt
Bij een oppervlaktebeluchter moeten
we een gedeelte van de atmosfeer om
de beluchter met een kap afzonderen
en de volumeverandering meten. Een
bezwaar is dat p Q nu niet constant
is. Dit kan eventueel worden voorkomen door zuiver zuurstofgas toe te

gelijk aan het verschil van de
dt
02-concentratie in het water benedenen bovenstrooms van de beluchter vermenigvuldigd met het debiet v van de
stroom water (eventueel nog vermeerderd met de tussen de meetpunten
verbruikte hoeveelheid O2). Is het O2gehalte over de gehele dwarsdoorsnede
niet gelijk dan moeten we een onderverdeling maken en AC . A v sommeren over de gehele doorsnede. Desnoods moeten we de hele stroom in
stroombuizen onderverdeeld denken
en op iedere stroombuis de beluchtingsformule toepassen.
Bij de beluchting van een volume water bepaalt het stromingspatroon de
wijze waarop de toegevoerde O2 zich
verdeelt over de watermassa. Is de
snelheid waarmee de 02-concentratie
ter plaatse van een volume-element
AV toeneemt gelijk aan (

de
) dan is
dt x

dQ

n
de
= S(AV .
)
(91)
dt
1
dt x
Voor de toegevoerde hoeveelheid zuurH20 (2) 1969, nr. 25

stof AQ in de tijd to tot ti in een
volume-element AV geldt
(AQ) = (AV .A C ) zodat de totaal
x
x
opgeloste hoeveelheid zuurstof
2 ( A V . Ac)
1
x

(92)

De bovengenoemde waarden moeten
zonodig nog vermeerderd worden met
de hoeveelheid verbruikte O2.
Aan de hand van eenaantal min of
meer geïdealiseerde stromingstoestanden zullen de OC-metingen worden
besproken. Hierbij worden de formules
afgeleid volgens welke de OC kan
worden berekend uit de verkregen
meetgegevens bijgeen 02-verbruik in
het water. Daarna wordt ingegaanop
het meten van deOCin Oa-verbruikende actiefslibmengsels.

4. Het meten van het zuurstofdeficiet
voor het bepalen van dezuurstoftoevoer of het zuurstoftoevoervermogen

een met het onder a genoemde. Ditis
echter beslist niet meer hetgevalindien er door de vorm vande tank
dode hoeken bestaan waar de menging
slechts zeer gering is.Een bijzonder
geval vormt de oxydatiesloot of een
hiermee overeenkomende toestand.Er
is hier duidelijk een beluchting van
een stroom water envan een volume
water. Demenging is zeer slecht.Er
zijn echter inhet algemeen geen dode
hoeken. Door het opschuiven van het
water wordt elk waterdeeltje periodiek
belucht. Er bestaat tussen de bovenstroomse endebenedenstroomse kant
van de beluchter een verschil inde
Oa-concentratie. Bij een kleine OCen
een grote stroomsnelheid inhet water
kunnen deze verschillen zo klein zijn
dat ook deze beluchting praktisch
overeenkomt met typea.

b. Plaatselijke beluchting vaneen
stroom (afb. 7b). Indit geval moeten we c meten inhet water dat naar
de beluchter stroomt.
c. Plaatselijke beluchting van een volume water (afb. 7c).
De in een klein gedeelte van het totale
volume water in oplossing gegane O2
moet met een waterstroom worden
weggevoerd enverdeeld over het hele
volume water. De CVconcentratie in
het water kannu verschillen met de
plaats. Inprincipe moet chier evenals
bij het onder b genoemde worden gemeten inhetnaar de beluchter stromende water.
Tussen dedrie bovengenoemde typen
zijn geen scherpe grenzen te trekken.
Bij eenweinig intensieve plaatselijke
beluchting van een volume water met
een groot debiet van de waterstroom
en goede menging, zullen de Oa-concentratieverschillen klein zijn. Voor de
praktijk komt dit type beluchting overH20 (2) 1969, nr. 25

dQ
v

dQ
(

/totaal

In sommige gevallen wordt één volume
water door meerdere beluchters belucht. Wanneer de OC en c s van iedere
beluchter bekend zijn enhet deficiet
bij iedere beluchter wordt gemeten
kan deOa-toevoer van iedere beluchter afzonderlijk en zodoende de totale
Oi-toevoer worden berekend. Daarde
stromingen in het water de OC van
iedere beluchter kunnen beïnvloeden
moeten wein dat geval de OC van
iedere beluchter meten terwijl ze tesamen werken. Dit kan een probleem
zijn. Voor een combinatie vann beluchters geldt:

dt

dQ
h+
dt

)i + (
dt

is hetniet

nodig de absolute waarde van ctebepalen maar kunnen wevolstaanmet
c temeten inprocenten van c s . Ditis
ook voldoende om uit de gemeten
dQ
waarde van
ofQdeOC te kundt
nen berekenen.

Indien van debeluchter deOC enc s
(of AP)bekend zijn kanna meting
dQ
van c direct
worden berekend.
dt

We kunnen de beluchtingen globaalin
drie soorten indelen.
a. Gespreide beluchting vaneen volume goed gemengd water (afb.
7a). Debeluchting kan plaats hebben
aan de oppervlakte maar ookvia in
het water aanwezige luchtbellen.
Door degoede menging ende spreiding vande beluchting is hetOa-gehalte op een bepaald tijdstip overal
hetzelfde zodat heter niet toe doet
waar we cmeten.

Daar hetgaatom

dQ

(

)„ =
dt

-ei

OCi

OC 2

OC n

°i

"2

(93)
"n

Ci, Co, C3enz. zijn temeten. c s , c s , c s enz.zijn door de beluchters indien
mogelijk afzonderlijk telaten werken ook temeten of anders te schatten.
Deze gegevens zijn echter niet voldoende om OCi, OC2, OC3 enz. afzonderlijk
dQ
te berekenen uit de gemeten waarde van
ofQ. Bestaat er tussen ci, C2,C3
dt
enz. bijdebestaande stromingstoestand geen bepaald verband dan is deze beluchting niet verder te omschrijven. Dit wordt anders indien aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan.
Is het stromingspatroon zodanig datc-i= C2= c-s=
dQ
(93) over in (
) t o t a a I = ( O d + OC 2 +
OC„)—
dt
OCi

(

OC 2

ocn

+

Voor een Oa-concentratie e = c s is (

(94)

-)c

dQ
)totaai = 0 zodat uit(94) volgt
dt
OCi

(OCi + OC 2 +

c n = c dan gaat

OC 2

OC,,

-)c.

+ OC n ) = (-

(95)

(95) in (94) geeft
dQ

OCi
totaal

dt

=

(

OC 2
1

ca

OC n
+

(ce-c)
) (cs—c) = OC t o t a a l

(96)

cs
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d

C s

Q -nr

~

OCi, OC 2 , OC 3 enz., als c s , c s , c s
enz. als ei, c 2 , C3enz. onderling ongelijk zijn maar er tussen ei, c 2 , C3 enz.
een bepaald verband bestaat. Dit is
bijvoorbeeld het geval als het water
komende van de eerste beluchter gevoerd wordt naar de tweede beluchter
enz. In de praktijk treedt dit op als
het water komende van een smalle
bellenkolom tijdens het verder stromen langs een water oppervlak verder
wordt belucht.
Hier kunnen de formules (34) en (66)
worden toegepast. Ook hier zijn de
afzonderlijke OC's niet te bepalen
maar er bestaat voor de gehele beluchting één OC en één c s . Voor het
deficiet moet men (c s —ei) nemen. De
kans is echter groot dat bij 0 2 -ver-

C

'////////////////////////////////.

dQ
bruik in het water

groter is dan
dt

OCtot

Afb. 7 - Grondtypen van beluchtingen.

Weliswaar zijn OCi, OC2, OC3 enz.
niet afzonderlijk te bepalen maar de
beluchting in zijn geheel is te omschrijven en met OC t o t a a i te karakteriseren hetgeen voor de praktijk voldoende is. Met dit geval hebben we
bijvoorbeeld te maken wanneer een
volume goed gemengd water gelijktijdig belucht wordt door een oppervlaktebeluchter en fijnverdeelde perslucht terwijl bovendien nog via een
vrij groot wateroppervlak beluchting
plaats heeft.
Hebben we te maken met n gelijke beluchters (dus OCi = OC 2 =
=
OC n = OC' en c s = c So =
=
c s = ca) dan gaat (93) over in
dQ
(

OC'
)totaal

dt

=

n

(cs

Cs

Cl + c 2
-)

(97)

Is de situatie zodanig dat Ci = c 2 =
c n = c dan gaat (97) over in
dQ
(

)tou.i = n .OC' .(
dt

cs-c
) (98)
cs

Met dit laatste geval hebben we vrij
veel te maken.
Een andere mogelijkheid is dat zowel
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(zie formule (54)).

Bij de onder b en c genoemde beluchtingen is in het theoretisch deel voor
de afleiding van de beluchtingsformule
uitgegaan van een stationaire toestand,
d.w.z. de 0 2 -concentratie van het naar
de beluchter stromende water veranderde niet met de tijd. In de praktijk is dit bij beluchting van een
actiefslibmengsel nagenoeg de werkelijke toestand. Bij de meting van de
OC in water zonder verbruik neemt
bij de onder c genoemde plaatselijke
beluchting van een volume water de
0 2 -concentratie in het naar de beluchter stromende water toe met de tijd.
dQ
Het gevolg is dat
op elk moment
dt
iets groter is dan overeenkomt met de
beluchtingsformule. In de praktijk
komt dit erop neer dat een wat te
grote OC-waarde zal worden gevonden. In de meeste gevallen is de tijd
die een waterdeeltje nodig heeft om
de beluchtingszone te passeren klein
ten opzichte van de snelheid waarmee
c toeneemt zodat de fout in de OC
dan te verwaarlozen is.
De zuurstoftoevoer en de OC zijn ook
niet goed te definiëren als er weliswaar één beluchter is, maar deze water aangevoerd krijgt van twee of meer
plaatsen met verschillende 0 2 -gehalten. Dit kan het geval zijn als een beluchter een zuigbuis heeft waarmee,
bijvoorbeeld in een meer, water van
grotere diepte wordt aangezogen en
dit water na te zijn weggeworpen door
de beluchter, in de bovenste waterlaag
met een geheel ander 0 2 -gehalte door

botsing met het wateroppervlak een
secundaire stroom water opwekt.
In veel gevallen zullen we wel kunnen
dQ
aannemen dat
evenredig is met
dt
het gemiddelde 0 2 -deficiet van de verschillende stromen water. Dit gemiddelde 0 2 -deficiet is meestal echter niet
bekend daar vooral het debiet van een
secundaire stroom niet goed is te meten.
Met dit probleem zullen we bij beluchters in tanks voor rioolwaterzuivering weinig te maken hebben omdat
de verschillen in 0 2 -gehalte in de regel
klein zijn.
5. Bepalen van het zuurstofgehalte
Het 0 2 -gehalte kan met chemische
methoden worden bepaald. Hiervan is
de bekendste en meest gebruikte die
volgens Winkler. Hiermee kunnen zonder meer OC-metingen worden uitgevoerd. Bezwaren van deze methode
zijn o.a. dat men monsters moet nemen via min of meer lange buizen of
slangen, dat het resultaat van een meting niet direct bekend is en dat een
OC-meting vrij arbeidsintensief is.
Verder geeft de Winkler methode bij
aanwezigheid van sommige organische
stoffen te lage uitkomsten voor het
0 2 -gehalte. Dit moet als de belangrijkste oorzaak worden gezien dat men
voor de Oo-verzadigingswaarde in
normaal huishoudelijk rioolwater soms
waarden die 20 tot 30% te laag zijn,
vindt.
Vooral de laatste jaren zijn verschillende fysische en fysisch-chemische
meetmethoden in gebruik gekomen.
De meeste van deze methoden geven
het 0 2 -gehalte in de vorm van een
elektrisch signaal hetgeen voor de
verdere verwerking van het meetresultaat een groot voordeel is.
We zullen ons wat de toepassing voor
OC-metingen betreft beperken tot de
tegenwoordig veel gebruikte membraanelektrode. Voor het principe van
de werking wordt naar de vele literatuur verwezen bijv. [10] en [11]. Er
wordt hier slechts ingegaan op de voor
OC-metingen belangrijkste eigenschappen.
De meetcel geeft slechts een constant
en stabiel signaal af als water met een
snelheid groter dan een zekere minimumwaarde langs het membraan
stroomt. Dit is te bereiken door de
elektrode te combineren met een
miniatuur roerdertje. Een belangrijke
eigenschap is dat de in de meetcel opgewekte elektrische stroom i evenredig
H20 (2) 1969, nr. 25

is met de partiële CVspanning, die
volgens formule (1) behoort bij de
Oo-concentratie in het water. Dus
(99)

•Po,

a is een constante, die van de celeigenschappen afhangt en door meten
is te bepalen, a hangt sterk van de
temperatuur af, hetgeen echter kan
worden gecompenseerd met behulp
van een ingebouwde temperatuur afhankelijke weerstand (termistor). Er
wordt aangenomen dat de bij de OCmetingen gebruikte meetcel een dergelijke compensatie heeft. Bovendien is
tijdens de OC-metingen de temperatuur praktisch constant. De meter kan
voorzien zijn van een schaalverdeling
in Oo-drukken. Met behulp van een
Oa-oplossing met een bekende p Q en
een gevoeligheidsinstelling is kalibreren mogelijk.
De voorkeur wordt echter gegeven aan
een schaalverdeling in procenten zodat p 0 wordt aangegeven in verhouding tot een gekozen referentiedruk.
Voor deze druk nemen we de partiële
CVspanning p s behorende bij een bepaalde luchtdruk (de referentieluchtdruk).
Hiervoor kunnen we kiezen de standaard luchtdruk van 760 mm kwikdruk, de heersende atmosferische
luchtdruk P of de bij een beluchter
behorende verzadigingsdruk P + AP.
Voor het aansluiten van een recorder
of een ander instrument moet de O2meter een uitgang bezitten waarvan
de spanning E evenredig is met het op
de meter aangewezen aantal procenten.
We kiezen de grootte van deze spanning zodanig dat voor een meteraanwijzing van 100%, E gelijk is aan een
eenvoudig rond getal, waarvoor we
hier 100 mV nemen. Na ijken in verzadigd water geldt nu
Po„

E
(100)

100
Ps
Uit ( l ) e n (100) volgt
POo
E=

.100:
Ps
cy/H

mn

c
100

(101)

c s y/H
De aflezing op de schaal en de spanning E geven de 02-concentratie direct
in procenten van c s (onafhankelijk
van de waarde van y).
cs
Uit (101) volgt c = E x
(102)
100
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In (102) wordt c s bepaald door de
grootte van de gekozen referentieluchtdruk, de temperatuur en de activiteitscoëfficiënt y. Indien y bekend
is kan c s uit een tabel berekend worden. We behoeven dan bij de OCmetingen geen Oo-bepalingen uit te
voeren volgens Winkler. De referentiedruk moet echter wel precies bekend
zijn. Hiervoor hebben we een betrouwbare barometer nodig. Verder is het
handig te beschikken over een dubbelwandig vat met een inhoud van 2 à 3
liter.
Het vat wordt gevuld met hetzelfde
water als waarmee de OC-meting
wordt uitgevoerd, terwijl dit water ook
tussen de dubbele wand wordt rondgepompt, zodat de temperatuur eveneens hetzelfde is.
Door beluchten met een poreus steentje wordt dit kleine volume water snel
verzadigd bij een luchtdruk P plus de
druk van de halve waterkolom ( = 5à
10 cm) boven de steen (voor een grotere nauwkeurigheid moeten we, daar
de overdruk dan gelijk is aan nul, verzadigen door roeren hetgeen echter
veel tijd vergt). Door deze verzadigingswaarde te vergelijken met de verzadigingswaarde van de eigenlijke beluchter leren we AP kennen. Met een
Winkler-bepaling kunnen we y meten.
Wordt deze bepaling door in het water aanwezige stoffen gestoord dan
kunnen we de hierna te behandelen
methode, waarbij van de membraan
elektrode gebruik wordt gemaakt, toepassen.
Sommige
membraan-zuurstofmeters
hebben een schaalverdeling in absolute waarden dus in mg O2/I. Dit is
mogelijk daar volgens (99) en (1)
H

i

y

a

(103)
De invloed van de temperatuur op H
en a kan met een thermistor binnen
zekere temperatuurgrenzen automatisch worden gecompenseerd. Het op
de meter afgelezen Oo-gehalte is echter alleen juist voor de waarde van y
waarbij de meter is gekalibreerd. We
kunnen dientengevolge met een membraanelektrode niet de 02-concentratie
uitgedrukt in mg/l (dus ook niet de
Oo-verzadigingswaarde) bepalen in
water met een onbekende samenstelling.
Wel is het mogelijk met de membraanelektrode langs een meer indirecte weg
gegevens te verkrijgen over de 02-verzadigingswaarde. Wordt bijvoorbeeld
een bepaalde hoeveelheid van een fijn-

gepoederde gemakkelijk oplosbare stof
gebracht in een bekende hoeveelheid
zuiver water waarvan het Oo-gehalte
met een membraanelektrode wordt gemeten in procenten van c s dan zal na
oplossen van de stof door voorzichtig
roeren de absolute hoeveelheid O2
niet zijn veranderd.
Indien echter de Oo-oplosbaarheid in
de verkregen oplossing kleiner is dan
in zuiver water dan zal de 02-meter
een hoger percentage aanwijzen. In
beginsel is het mogelijk uit deze verhoging y of c s van de verkregen oplossing te berekenen.
De invloed van het toevoegen van een
stof blijkt uit de volgende als voorbeeld gegeven metingen.
Aan 1 liter water waarvan het O2gehalte 78% van c s bedraagt wordt
35 g NaCl toegevoegd. Nadat dit door
voorzichtig roeren is opgelost wijst de
0 2 -meter 93,4% aan.
Aan 1 liter water met een 02-gehalte
van 75%, van c s wordt 35 g saccharose
opgelost waarna de 02-meter 77,5%
aanwijst. Wordt aan de verkregen
saccharose-oplossing nog 35 g NaCl
toegevoegd dan wordt de meteraanwijzing 92,5%. Aan 1 liter water dat
voor 96,7% is verzadigd met O2 wordt
20 g cellulosepoeder (lost niet op,
maar is enigszins te vergelijken met
een actief slibvlok) toegevoegd. De
meter wijst in de suspensie 97,9%,
aan.
Het blijkt uit deze proeven dat NaCl
de 02-oplosbaarheid sterk verlaagt
daarentegen saccharose en cellulosepoeder maar weinig invloed hebben.
Willen we op deze wijze nauwkeurig
de afname van c s nagaan dan moeten
we rekening houden met de volumetoename door het oplossen van de
stof (in bovengenoemde voorbeelden
1 à 2%), temperatuurveranderingen
door het oplossen, eventueel een kleine
verandering van de factor a uit verg.
(99) en met het feit dat door het roeren toch enige O2 met de atmosfeer
kan worden uitgewisseld.
Wordt aan 1 liter water dat voor
100% met Oo is verzadigd (d.w.z.
voor 100%, met lucht verzadigd) 35 g
NaCl toegevoegd dan zal de aanwijzing van de 02-meter oplopen tot ongeveer 120%,. Er heeft echter direct
een spontane ontgassing plaats in de
vorm van fijne luchtbelletjes zodat de
meteraanwijzing weer snel daalt. De
Oi-verzadigingswaarde van een gegeven onbekende oplossing kunnen we
nagaan door deze oplossing geheel
02-vrij te maken en vervolgens te
mengen met bijvoorbeeld een gelijk
volume zuiver water dat voor 100%,
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met Oo is verzadigd. De Oa meter zal
een gehalte groter dan 50% aanwijzen
indien de Oo-verzadigingswaarde van
het verkregen mengsel kleiner is dan
van zuiver water.
Voorbeeld: aan 1 liter van een O2vrije oplossing die 70 g NaCl bevat
wordt 1 liter zuiver water dat voor
100% met Oo is verzadigd toegevoegd
(temperatuur 18° C). De Oa-meter
geeft nu een aflezing van 6 1 % .
Zonder rekening te houden met veranderingen van het volume of de factor a enz. zou hieruit volgen
Cs,opl. 35gNaCl/1 =
0,5

- c s, water

0,82 c s , water

0,61
De te onderzoeken oplossing kan voor
de meting eventueel door indampen
of uitvriezen eerst nog worden geconcentreerd. Op deze wijze onderzocht
blijkt de Oo-verzadigingswaarde in gewoon huishoudelijk rioolwater slechts
weinig lager te zijn dan die in zuiver
water.
Bij OC-metingen kunnen we het O2gehalte zowel in absolute waarden als
in procenten van de verzadigingswaarde meten. Bij gebruik van een
membraanelektrode blijkt de laatste
methode meestal het beste te voldoen.
De nauwkeurigheid waarmee het op
een bepaald moment aanwezig O2gehalte wordt gemeten in water waarvan het O a -gehalte toeneemt met de
tijd wordt o.a. bepaald door de responsiesnelheid van het meetsysteem.
Bij de methode volgens Winkler zijn
de snelheid waarmee het monsterflesje
wordt gevuld en doorspoeld en de afmetingen van de buis waardoor het
monster wordt genomen, bepalend.
Bij de membraanelektrode speelt dit
eveneens een rol als de elektrode is
geplaatst in een apart doorstroomd
meetvaatje. Is de elektrode direct geplaatst in het beluchte water dan is
alleen de eigen responsiesnelheid belangrijk (en die van een eventueel aangesloten recorder).
Met de responsiesnelheid op temperatuurveranderingen behoeven we bij
OC-metingen geen rekening te houden.
De responsiesnelheid op een verandering in het Oo-gehalte kunnen we als
volgt nagaan.
De elektrode wordt enige uren geplaatst in Oo-vrij water dat een overmaat Na2S0 3 (+ Co++-ionen) bevat.
De reststroom wordt gemeten of gecompenseerd. De reststroom kan bij
een goede elektrode minder zijn dan
0,1%, van de stroom in O2-verzadigd
water. Nu wordt de elektrode enige
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uren in met lucht verzadigd water geplaatst waarna de meteraanwijzing
wordt ingesteld op 100%. De elektrode wordt nu plotseling weer geplaatst
in het water met de overmaat sulfiet,
waarbij de daling van de meteraanwijzing met de tijd wordt opgenomen
(bijv. op een recorder met een grote
papiersnelheid). Er wordt een lijn die
asymtotisch tot 0 nadert verkregen.
Dit is geen eenvoudige logaritmische
functie. De tijd ( = T 9( W ) nodig voor
een daling met 90%, dus van een
meteraanwijzing 100% tot 10%, kan
als maat voor de responsiesnelheid
worden genomen. Een verdere daling
met 90% van de resterende 10%,, dus
van 10yo tot 1%, kan, afhankelijk van
de eigenschappen van de 02-meetcel, wel een tijd, die een factor 10 à
50 maal groter is dan T90(V, vereisen.
Ook deze tijd is belangrijk maar niet
zo goed nauwkeurig te meten.
6. Het verkrijgen van hetvoor deOCmetingen benodigde zuurstofarmc
water
Voor de eigenlijke OC-meting hebben
we water nodig dat weinig of geen
Oo bevat. In het geval dat er Oa-verbruik is kunnen we wachten tot het
02-gehalte voldoende is verlaagd. Zo
dit niet het geval is moeten we de opgeloste Oo op de een of andere wijze
verwijderen. Voor proeven op kleine
schaal kunnen we dit doen door uitkoken of onder vacuum zetten. Hierbij verkrijgen we water dat ook N2vrij is. Verder kunnen we, eventueel
ook op niet te grote praktijkschaal de
zuurstof verwijderen door zuiver N2
door te leiden. We houden in dit geval water over dat t.o.v. de atmosferische lucht oververzadigd is aan N2.
In de regel wordt in de praktijk de
opgeloste O2 weggenomen met reductiemiddelen. Vroeger gebruikte men
hiervoor FeSÛ4 plus NaOH, tegenwoordig echter algemeen Na2SÛ3.
Voor het binden van 1 g O2 is globaal
8 g N a 2 S O 3 . 0 a q . of 16gNa 2 SO :j .7 aq.
nodig. Om de reactie tussen Na2SÛ3
en Oovoldoende snel te doen verlopen
moeten cobalt-ionen als katalysator
worden toegevoegd. In neutraal tot
zwak basisch zuiver water is 0,1 à
0,2 g Co++-ionen per m 3 water in het
algemeen voldoende (4 g C0Q2 6 aq.
bevat 1g Co++.).
Sommige stoffen die aanwezig zijn in
rioolwater, o.a. verschillende detergenten, werken remmend op de sulfietoxydatie zodat dan veel meer cobalt
moet worden toegevoegd. Dit is even-

eens nodig als het water iets aan de
zure kant is.
Bij Co++-gehalten van 1 mg/l of
meer schijnt de 02-bepaling volgens
Winkler onjuiste uitkomsten te kunnen geven (mogelijk door complexe
verbindingen van cobalt en sulfiet).
Het is belangrijk dat tijdens de eigenlijke OC-meting geen sulfiet in het
water aanwezig is daar anders verschillende fouten gemaakt kunnen
worden. Zoals bijv. een toename van
de OC door een vergroting van K L of
omdat we te maken hebben met formule (54).
Bij kleine reactiesnelheden van de
sulfietoxydatie hebben we te maken
met de gewone OC maar nu bepalen
dQ
dQ
we
of c nog niet goed.
is
dt
dt
onder deze omstandigheden nl. gelijk
n
de
aan 2 (AV .
) vermeerderd met
1
dt x
de snelheid van de 02-binding.
Bij de Oa-bepaling volgens Winkler
worden in aanwezigheid van sulfiet te
lage 02-concentraties gevonden. De
membraanelektrode echter wordt niet
gestoord door sulfiet.
In geval van twijfel moeten we controleren of sulfiet afwezig is. We kunnen hiertoe bijvoorbeeld een direct
aangezuurd monster water na toevoegen van wat stijfsel met een 0,005
n J2-oplossing onderzoeken.
In hetzelfde volume water kunnen we
door steeds weer sulfiet toe te voegen
meerdere OC-metingen uitvoeren. Het
gehalte aan Na2S0 4 wordt echter
steeds groter waardoor tenslotte een
afwijkende OC wordt gevonden.
Bij het verwijderen van O2 door toevoegen van reducerende stoffen houden we in het algemeen water over,
waarvan het N2-gehalte in evenwicht
is met de atmosferische lucht. Door
N2 eerst met zuiver Oa-gas uit te drijven en vervolgens de opgeloste O2
chemisch te binden kan geheel ontgast
water worden verkregen.
Met zuiver zuurstofgas beschikken we
nog over een andere mogelijkheid om
de OC te meten nl. om niet uit te gaan
van zuurstofarm, maar juist van extra
zuurstofrijk water (bijv. c = 2 c s ). Bij
de beluchting met gewone atmosfedQ
rische lucht zijn nu zowel
als
dt
(c.—c) negatief. Indien echter voldaan
wordt aan de beluchtingsformule zulH20 (2) 1969,nr.25

1er» we dezelfde OC moeten vinden.
Het voordeel is dat geen stoffen aan
het water worden toegevoegd. Bij persluchtbeluchting (form. (84)) en beluchting van een 0 2 -verbruikend actief
slibmengsel (form. (54)) zullen we een
iets andere OC kunnen vinden. Deze
methode is dus in beginsel bruikbaar
om afwijkingen te onderzoeken.
7.

Het meten van de OC in water
zonder zuurstofverbruik

7.1. De OC bij beluchting van een
stroom water
Deze beluchting komt overeen met het
voorbeeld van afb. 7b.
Het debiet van de waterstroom is v.
We nemen aan dat bovenstrooms van
de beluchter het Oo-gehalte over de
gehele natte doorsnede gelijk is aan c
en dat we c ( op een zodanig grote afstand benedenstrooms van de beluchter meten dat de toegevoerde O2 zich
homogeen over de gehele doorsnede
heeft verdeeld. De beluchtingsformule
dQ
= OC .

c

s,(P+AP)

ci—c
)
cs—c

OC = cg . v .(

(104)

(102) in (104) geeft
E ( —E
OC=c,.v.

(105)

100—E

We moeten dus v; c s ; c en C; of v\ c s ;
E en E; meten. Bij beluchting van een
stroom water is c s alleen direct te bepalen door het water langere tijd te
recirculeren, hetgeen niet altijd mogelijk is. We moeten dan of c s schatten
en de membraanelektrode hierop kalibreren of c s langs indirecte weg bepalen en daarbij de elektrode op bijv.
de verzadigingswaarde c s ,p, behorende
bij de atmosferische luchtdruk P, ijken.
Cs,(P+AP) van de beluchter komt nu
niet overeen met 100% maar met
E 3 %.
(104) en (105) schrijven we nu als
respectievelijk
OC

OC
+ (1

OC

).c
v .c s ,(P+AP)
(106)

100

E, = •
cs,P
OC
(1

100
.

v

)E
E s . c sp
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(107)

(113)

en
k = v(1— tg«)

(114)

Voor c en C; in procenten van

(c^—ei)—(C(o—c2)

(108)

en

S,P

(115)
Es
(116)

s,(P+AP) = cs,P .
100

c s ,(P+AP) =

cs,P

v.b
OC =

100
E 2 E; — E i E ,
(109)

en verder
C2C( — c i c ! o
C2

s,P

(110)

Cl

100

E 2 E(

(117)

EiE
^ i n

en
k = v (1—tg«)

( E , — E J —(E,—Es)

OC

. cs,p
100

l

(111)

Ea—E t

Het is eveneens mogelijk een meer
grafische oplossing toe te passen. Hiertoe worden de resultaten van 2 maar
bij voorkeur meer metingen uitgezet
in een grafiek met als assen c e n c j of
E en E; (zie afb. 8).
Deze grafiek wordt automatisch verkregen bij langzaam variëren van c
indien gebruik wordt gemaakt van 2
membraanelektroden waarvan één is
geplaatst voor de beluchter en verbonden met de x-ingang en de ander
is geplaatst na de beluchter en verbonden met de y-ingang van een
X—Y-recorder. Uit de grootten van
het lijnstuk b en tg« kunnen c s en de
OC berekend worden met de volgende
formules:

Afb.

C

1—tga
c

oc=

) of

OC = v . b.

b
C 2 Cj — C J C J ^

c

(e;—c) v = OC (—

(112)
1—tg«

F8 —

wordt nu
Q

Cs,(P+AP) =

11

cs
Q

Voor c en c, in absolute waarden.

uit (106) ên (107)

cs^;

dt

ci =

Beide vergelijkingen zijn van de algemene vorm y = ax + b en stellen in
een x—y-grafiek een rechte lijn voor.
Indien men voor twee waarden van c
resp. E de bijbehorende waarden van
C( resp. E; meet zijn zowel c s als de
OC te berekenen.
Nemen we voor c de waarden ci en c 2
of Ei en E2 en voor cl de waarden
Cj en c, of Ej en E ( dan volgen

(118)

Daar voor c = c s , c ( gelijk is aan c s ,
kan c s resp. E s ook grafisch worden
verkregen door een lijn onder 45°
door de oorsprong te trekken. Het
snijpunt van deze lijn met de meetlijn
geeft c s of E s .
Indien de meetpunten van c en Cj ver
uit elkaar liggen mag c niet te snel
dQ
met de tijd veranderen omdat
dt
dan niet gelijk is aan (c ( —c) v.
We verkrijgen nu niet de juiste lijn.
Het maakt hierbij verschil of we met
een stijgende of een dalende waarde
van c werken, zodat we hierin eventueel een mogelijkheid tot controle
hebben.
Hebben we niet met een plaatselijke
beluchting maar bijvoorbeeld met een
uitgestrekte oppervlaktebeluchting te
maken dan kan de OC eveneens op de
boven beschreven wijze worden gemeten. De OC per oppervlakte-eenheid
kan hieruit berekend worden met formule (45). Hier moet c over vrij lange
tijd constant zijn omdat anders de beluchtingsformule niet geldt. Men omzeilt deze eis soms door c en Cj niet
gelijktijdig te meten. Men meet c juist
voor het begin van het te onderzoeken
traject. Wanneer de „prop" water
waarin c is gemeten aan het eind van
het traject is gekomen wordt c ( gemeten. Eventueel kan men de voor- en
achterkant van de „prop" water markeren met een kleurstof.
De OC van een beluchter in een oxydatiesloot kan in principe eveneens
bepaald worden door meten van c en
C;. Een moeilijkheid zal de vrij snelle
stijging van c vormen daar Cj wegens
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de eis van goede menging gemeten
moet worden op vrij grote afstand
van de beluchter.
Deze moeilijkheid kan mogelijk worden opgelost door na het meetpunt
van C; continu wat sulfietoplossing
toe te voegen zodat c slechts langzaam
stijgt (of zelfs daalt).
Bij al deze OC-metingen moet men
het debiet van de waterstroom bepalen, hetzij aan de hand van stroomsnelheidsmetingen, hetzij met een debietmeter.
Soms is men (bijv. bij beluchting van
drinkwater) meer geïnteresseerd in de
OC per debieteenheid dan in de totale
OC (let op: de dimensie van de OC/
is massa per volume-eenheid, dus bijv.
gOa/mS).
Soms heeft men al voldoende aan de
k
) = tg« =

factor (1

cs—C(
(119)

In deze gevallen behoeft men v dus
niet te meten.
Om de OC onder de standaard omstandigheden van 10°C en een atmosferische luchtdruk van 760 mm kwikdruk te kunnen berekenen moeten de
voor k en c s gevonden waarden nog
gecorrigeerd worden.
7.2. De OC bij beluchting van een
volume water met momentane
menging
Het beluchtingstype gegeven in afb.
7a wordt theoretisch verkregen indien
de door een beluchter toegevoerde
zuurstof zich momentaan en homogeen over het hele watervolume V
verdeelt. Onder deze voorwaarde is
dQ

de

=V
zodat de beluchtingsdt
dt
formule wordt:
de

OC

dt

V

cs
(_
cs

-)

(120)

Kessener en Ribbius [8 en 9] hebben
deze formule experimenteel gevonden
in de vorm
de
K (cs—c)

(121)

dt
Bij de matige beluchtingsintensiteit die
zij gebruikten, constateerden zij dat
het Oo-gehalte op een bepaald moment overal in de watermassa gelijk
was. Om de beluchting te karakteriseren gebruikten zij de waarde van de
Oa-concentratietoename per tijdseenheid bij een Os-gehalte gelijk aan 0 en
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»tijd
Afb. 9a

>tijd
Afb. 9b

Afb. 9.
zij noemden dit het zuurstoftoevoervermogen.
de
K.c.
Dus OC*
dt
(122)
c= 0
Dit in (121) geeft
de
cs—c
(123)
= OC* (—
)
dt
cs
Later is men er toe overgegaan ook de
totale Oo-toevoer bij een Oa-concentratie = 0 als de OC te beschouwen.
In de loop der tijd zijn de beluchtingsintensiteiten toegenomen en de vormen der beluchtingstanks (oxydatiesloot !) veranderd, zodat de Û2-concentraties niet altijd meer overal gelijk
zijn. Zonder zich dit te realiseren past
men meestal toch formule (123) toe
zodat men mogelijk een verkeerde
waarde voor de OC vindt. Er is daarom in deze verhandeling voor de beschrijving van de beluchtingen niet uitgegaan van form. (123) maar van de
meer algemeen toepasbare formule
dQ

c s —e
= OC . (
).
dt
ca

Om in het geval van momentane menging het verloop van de Os-concentratie c met de tijd te verkrijgen moeten we (120)integreren, hetgeen met als
beginvoorwaarde c = co voor t = 0,
oplevert
1
OC
— log (cs—e) =
.
1—
2,303 V .cs
log (c—co)
(124)
of na invullen van (102)
1
OC
— log (100—E) =
.
t—
2,303 V .c s
(125)
log (100—Eo)

(124) en (125) kunnen ook geschreven
worden als respectievelijk
OC.t
V C

c = c s — (cs—co) e

B

(126)
OC.t
v

E = 100—(100—E 0 )e

• c * (127)

De verg. (126) en (127) vormen in een
grafiek, met de tijd en c of E als coördinaten een curve, die asymptotisch
tot c s nadert (afb. 9a).
Verg. (124) en (125) vormen in een
grafiek met de tijd en —log (cs—c)
of — log (100—E) als coördinaten een
rechte lijn (afb. 9b).
Deze rechte lijn maakt met de tijdas
een hoek a, waarvoor geldt:
I

k

tg« =

1

OC

=
2,303 V

2,303

V . cs
(128)

Uit (128) volgt:
OC = 2,303 . c s .V .tg«.
(129)
Indien de OC omgerekend wordt op
standaardomstandigheden (P=760 mm
kwikdruk en T = 10°C) en AP = 0
gaat (129) voor zuiver water over in
OC = 2,303 . 11,3 . t g a . V .

D10
(130)

Formule (130) is de vrij algemeen bekende OC-formule voor de (oppervlakte) beluchting van een volume
water.
Het is mogelijk de OC te berekenen
met de uit (124) afgeleide formule:
1
OC = 2,303 .c s .V . — .log
t

cB—co
cs—c
(131)
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Hiertoe behoeft naast co en c s slechts
voor één tijdstip t de waarde van c
gemeten te worden.
Het verdient echter de voorkeur om
tijdens de beluchting op meerdere tijdstippen c te bepalen om na uitzetten
in een grafiek van — log (cs—c) tegen
de tijd de willekeurige fouten te elimineren.
Een meetfout in de waarde voor c s
wordt zo niet opgeheven, maar komt
vooral bij de hogere Os-gehalten tot
uiting in een sterk gekromde lijn. Voor
niet te grote fouten in c s is het lijnstuk tot c = **0,5 c s bijna recht.
Uit (124) volgt
d [— log (cs—c) ]
tg« :

(132)
dt

Bij een fout van + Z % in c s is de fout
in tg«
Z
dlogfc.-c)—dlog[(l
)cg-c]
100
d log (cs—c)
•100%
1—c/cs—Z/100

%
(133)

Voor c = 0 is de fout in tg« praktisch
— Z % . Voor c = 0,9 c s is de fout
echter reeds ruim — 10Z%.
Indien we de OC-meting beperken tot
het gebied van c = 0 tot c = 0,5 à
0,6 c s zal de fout in tg«, gevonden
met formule (131) of met behulp van
de grafiek ongeveer — 1,5Z à — 2Z%
bedragen.
Daar de fouten in c s en tg« een tegengesteld teken hebben, zal de fout in de
OC kleiner zijn (mits voor c s in form.
(129) geen waarde uit een tabel wordt
gebruikt).
Indien niet — log (cs—c) maar log
Cs—C()

in een grafiek tegen de tijd
wordt uitgezet zal een fout + A c o in
co tot gevolg hebben dat alle punten
over een zelfde afstand naar rechts of
links zijn verschoven. Deze afstand is
gelijk aan
c

o

log-

[c s — (co—Aco) ]
log
CK—c
Aco

-log(l-

~) :

cs—co

Aco

2,303 (cs—co)
(134)

Mits niet wordt geprobeerd de rechte
lijn door de oorsprong van de coördinaten te trekken veroorzaakt Ac 0 geen
fout in tg«.
H20 (2) 1969, nr. 25

Behalve een verkeerde waarde voor c s ,
zijn er nog andere oorzaken die een
niet rechte lijn tot gevolg kunnen hebben. Hieronder vallen te noemen een
niet constante OC, bijv. door het verlopen van een toerental of het debiet
van de perslucht, een niet constant
watervolume door lekkende afsluiters,
een vervuiling van de membraan elektrode, een veranderen van de temperatuur of een zeer slechtemenging van
het water.
Een verkregen rechte lijn is een indicatie voor de afwezigheid van verschillende fouten. Een rechte lijn bij
persluchtbeluchting toont aan dat n
uit de formule (84) verwaarloosbaar
klein is.
Is de responsiesnelheid van het systeem waarmee het Oo-gehalte wordt
gemeten betrekkelijk klein in verhouding tot de snelheid waarmee het O2gehalte toeneemt bij de beluchting dan
wordt een te kleine waarde voor tg«
gevonden.
Formules waarin het verband tussen
deze fout, tg« en de traagheid van het
meetsysteem wordt gegeven zijn vrij
ingewikkeld. Voor een membraanelektrode is de fout in de gemeten
tg« praktisch te verwaarlozen als
0,01
tga <

0,02
à

T

90%

T

909f

Hierin is r90% de tijd, die het O2meetsysteem nodig heeft voor een 90procentige responsie op een sprongsgewijze verandering in het C>2-gehalte
(zie 5).
Zou de responsie van de Os-meter op
een sprongsgewijze verandering van het
Os-gehalteeeneenvoudig logarithmisch
verband met de tijd zijn dan mocht
tg« wel ongeveer 0,05/T 9 ( W zijn.
18sec. = 0,005 uur mag
Voor 90%
tga dus 2 à 4 zijn.
- 9 ( w = 1 8 sec. en tg« = 2 zijn waarden die in de praktijk voorkomen.
In de regel is c s direct experimenteel
te bepalen. Men belucht zolang tot de
Og-concentratie niet meer verandert.
Is de OC bij benadering bekend, hetzij
door schatten hetzij door ruwweg bepalen dan kan de benodigde tijd om
het water te verzadigen ook als volgt
berekend worden. We beschouwen het
water verzadigd als de Os-concentratie
minder dan 0,1% van c s afwijkt. Uitgaande van Oo-vrij water is de tijd

t = 2,303 . c, .

V
log
OC

cs—co
=
c a —c.

nodig om dit te bereiken volgens (131)
Bij water dat aan het begin voor ruim
90% is verzadigd is deze tijd nog altijd
2
. Water met een willekeurig O2tg«
gehalte kan men dus altijd verzadigd
met O2 achten door het minstens een

(:

;

75.
-) te beluchten.
tg«
OC
Is de benodigde beluchtingstijd te lang
dan kan men c s langs indirecte weg
bepalen. Door drie gemeten waarden
Co, c t en c t en de tijden ti en t2 in
verg. (124) in te vullen worden twee
vergelijkingen met als onbekenden c s
en de OC verkregen. Zowel c s als de
OC zijn hieruit te berekenen.
Popel [12] gebruikt een reeks met gelijke tijdsintervallen gemeten waarden
van c om zowel c s als k te berekenen.
Om deze berekening te vergemakkelijken geeft hij formules en een hulptabel.
Naarmate we over een kleiner gedeelte van de totaal mogelijke beluchtingskromme beschikken zullen de voor tg«
en voor c s berekende waarden minder
nauwkeurig zijn. Daar een gemeten
waarde van c s in feite overeenkomt
met het kennen van het laatste gedeelte van de kromme zal het met behulp
hiervan berekenen van tg« de nauwkeurigste waarden opleveren.
De OC kan ook worden verkregen
door in enig punt een raaklijn aan de
beluchtingskromme te trekken. Uit de
grootte van de helling van de raaklijn
en het bij het raakpunt behorende
relatieve 02-deficiet kan volgens verg.
(120) de OC worden berekend. Dit is
weliswaar geen nauwkeurige maar wel
een snelle methode om de langs andere
weg berekende OC globaal te controleren.

tijd

7.3. Enkele voorbeelden van beluchtingen met goede en slechte menging in het water
De in afb. 10, 11 en 12 gegeven grafieken zijn verkregen tijdens OCmetingen met rotorbeluchters. Het betrof hier in alle gevallen een beluchting met een 12 m lange rotor van een
volume water in een 3 m diepe tank.
Het 02-gehalte is gemeten met een
membraan-elektrode, die 30 à 40 cm
onder de rotor was geplaatst (dus in
het toestromende water). Het 02-gehalte wordt gegeven in procenten van
1
(uur)

log-

tga

1—0,999

tg«

(135)
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Bij de beluchting met een rotor met
70 cm diameter werd een overeenkomstig resultaat verkregen.
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Afb. 10- Voorbeeld van een beluchting met goede menging.

I

16

I

I

ROTOR 0 50cm
U

r\

-|—_

12

_

WATER
10

V
h

c

E 8
z

DETERG.
4.5m

s

T

/

3m
J \
*|

MENGEN

\

o 6

65%
ROTOR STOP

t-

* 4

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Afb. 11- Voorbeeld van een beluchting met minder goede menging.

Afb. 12 - Voorbeeld van een beluchting met
een zeer slechte menging.
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c g en is direct opgetekend op een 100
mV schrijver (daarom is de tijdas verticaal).
In afb. 10 is leidingwater belucht met
een rotor met een diameter van 50 cm.
De curve heeft een heel regelmatig
verloop met slechts kleine onregelmatigheden. De later in de grafiek gezette punten 1 t/m 11 liggen, uitgezet
in een halflogaritmische grafiek, op
een geheel rechte lijn. Op het moment
dat het CVgehalte onder de rotor
65% c s bedroeg is de beluchting plotseling stopgezet en het water vervolgens met een roerder voorzichtig gemengd. We zien dat het gemiddelde
02-gehalte overeenkomt met de aanwijzing van de meetcel onder de rotor
op het moment dat de beluchting werd
gestopt.

Afb. 11 heeft betrekking op dezelfde
rotor, maar met een iets grotere indompeling terwijl aan het water per
liter 4 mg detergenten zijn toegevoegd.
De verkregen beluchtingscurve is nu
minder regelmatig. „Wolken" Oo-rijker
en Oo-armer water komen afwisselend
langs de meetcel. De inhomogeniteit
blijkt ook bij het mengen nadat bij
65% c 3 de rotor is stopgezet. Het uiteindelijk verkregen gemiddelde Oo-gehalte is iets kleiner dan 65%, c s .
Een aantal waarden van de (gemiddelde) curve uitgezet in een halflogaritmische grafiek gaven een rechte lijn.
(In de originele grafiek was de onderverdeling van de assen veel fijner zodat de gehalten nauwkeurig konden
worden afgelezen.) De gevonden waarde voor tgo: zal redelijk betrouwbaar
zijn.
Afb. 12 tenslotte is verkregen bij een
intensievere beluchting (met een rotor
van 70 cm diameter) van leidingwater
met eveneens 4 mg detergenten per
liter.
Hier verloopt de curve wel zeer chaotisch. Na stoppen van de rotor bij
63% c a en mengen bleek het gemiddelde Oi-gehalte slechts 40% c s te bedragen. Hieruit volgt dat het 02-gehalte tijdens het beluchten bovenin
belangrijk groter was dan onderin. Bij
een tweede OC-meting met de elektrode bij de bodem werd dit bevestigd.
Het is duidelijk dat we hier geen OC
kunnen berekenen met de in 7.2 gegeven formules. Er moet nog worden
vermeld dat de beluchting in alle gevallen begonnen is met een zekere
overmaat sulfiet in het water. Dit is
nodig omdat ook met detergenten in
het water de circulatie aanvankelijk
goed is. Het vraagt een zekere tijd
voordat zich een stationaire toestand
heeft ingesteld. Zodra het 0 2 -gehalte
begon op te lopen is het water op afwezigheid van sulfiet gecontroleerd.
7.4. Instrumentele hulpmiddelen bij
de OC-meting
Uit 7.3 blijkt wel heel duidelijk dat
we er niet zonder meer op kunnen
vertrouwen dat de formules uit 7.2
toegepast kunnen worden. We moeten
dit controleren. Diverse meetinstrumenten kunnen hierbij een waardevol
hulpmiddel zijn. Op zichzelf is de
membraanelektrode al zo'n hulpmiddel. Dit geldt ook voor de in 7.3 gebruikte tijdschrijver. In het laatste geval moeten echter na afloop van de
H20 (2) 1969,nr. 25

meting nog een aantal meetpunten uitgezet worden in een halflogarithmische grafiek. Dit werk kunnen we ons
besparen door de Oj-meter direct aan
te sluiten op een tijdschrijver met een
logarithmische karakteristiek.
Deze meting wordt duidelijk gemaakt
inafb. 13.
Onder de eigenlijke beluchter is het in
5 genoemde dubbelwandige vat voor
de ijking van de meetcel aangegeven.
Bij een oppervlaktebeluchter is de verzadigingswaarde practisch gelijk aan
de verzadigingswaarde in het ijkvat.
Het bij de beluchter gemeten (>2-gehalte kan in de vorm van de spanning
E op een lineaire tijdschrijver worden
vastgelegd. Daarnaast kunnen we een
log-schrijver gebruiken waaraan we
niet de spanning E maar een spanning
die evenredig is met (cs—c) dat is dus
(100—E) toevoeren. In principe zouden we een tweede 02-meter moeten
gebruiken. De tweede meetcel zou geplaatst moeten zijn in het verzadigde
water van een tweede tank met een
identieke beluchter als die waarvan de
OC wordt gemeten. Het verschil van
de spanningen van de beide meters
komt dan overeen met (c s —c). Door
de eerste elektrode echter te kalibreren
in het door de beluchter verzadigde
water en daarbij steeds op een spanning van 100 mV te brengen kunnen
we de tweede meetcel vervangen door
een spanningsbron van 100 mV. Wat
het bereik van de log-recorder betreft
is 1 dekade meer dan voldoende. Bij
het tijdens de beluchting oplopen van
c = 0 tot c = 90% c s worden de in
afb. 13aangegeven curven opgetekend.
De tijdas is bij de meeste schrijvers
verticaal. Bij de log.-schrijver worden
op de horizontale as de mantissen uitgezet.
— log (100—E) loopt op van —2,0
tot — 1,0. In afb. 13 is voor de lin.schrijver een bereik aangenomen van
0 tot + 100 mV en voor de l o g schrijver van — 100 tot —10 mV.
Door de ingangsgevoeligheid met een
factor 10 te vergroten (dus te brengen
van — 10 tot — 1 mV) kan een tweede dekade opgetekend worden (dus
van c = 90% c s tot c = 99% c s ). In
beginsel zijn we niet gebonden aan de
genoemde spanningen. Met het gebruik van meerdere instrumenten introduceren we echter tevens nieuwe
mogelijkheden voor het maken van
fouten. De controle hierop wordt aanzienlijk vereenvoudigd door de meetprocedure zoveel mogelijk te standaardiseren. Vandaar ook het meten
van c in procenten van c s .
Daar de waarde van tga sterk uiteen
HoO (2) 1969,nr. 25
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Afb. 13 - OC-meting met een lineaire- en met een logarithmische recorder.

kan lopen moeten de schrijvers over
een groot aantal gemakkelijk in te
stellen papiersnelheden beschikken.
Om kringstromen via de O2-elektrode
te voorkomen moeten de ingangsklemmen van de schrijvers en van de
spanningsbron galvanisch vrij zijn van
aarde. Dit betekent dat de schrijvers
weinig gevoelig moeten zijn voor geinduceerde wisselspanningen. Bij het
gelijktijdig aangesloten zijn van twee
schrijvers is het van belang ter voorkoming van onderlinge beïnvloeding
dat ook in de niet gecompenseerde
toestand de ingangsweerstanden van
beide schrijvers hoog en de uitgangsweerstanden van de 02-meter en de
spanningsbron laag zijn.
Het op deze wijze meten van de OC
is één van de beste methoden. De
eigenlijke OC-meting verloopt geheel
automatisch. Reeds tijdens de beluchting kan gecontroleerd worden of de
lijn recht is en tg« is direct af te lezen.
Er bestaan nog andere mogelijkheden
tot instrumentatie zoals het gebruik
van een lineaire recorder met een integrator, waarop in 7.5 nog wordt teruggekomen.

In principe is ook nog een direkt aanwijzende OC-meter mogelijk. Uit (101)
en (120) volgt
1
dE
OC = V . c s .
.
(136)
100—E
dt
(100—E) wordt door meting verdE
kregen,
is hieruit langs elektrische
dt
weg gemakkelijk als een proportionele
spanning te verkrijgen.
V en c s kunnen ook als een analoge
spanning worden gegeven. Met een
uit rekenversterkers opgebouwde vermenigvuldiger kan uit deze vier spanningen een nieuwe spanning worden
verkregen die evenredig is met de OC.
Op een meter met een van OC-waarden voorziene schaal is de OC zo op
elk moment tijdens de beluchting af te
lezen. Een moeilijkheid is echter dat E
kleine schommelingen vertoont, soms
zelfs tijdelijk daalt, wat door de meter
wordt aangegeven als een grote „negatieve OC". Hierdoor zal de wijzer van
de meter heen en weer zwaaien, wat
alleen is te voorkomen door de OC te
631

middelen over eenzekere tijd, dus de
meter te dempen, waardoor de aanwijzing zich echter traag instelt. Deze
methode is mogelijk welmet voordeel
toe te passen bij OC-metingen in
een 02-verbruikend actiefslibmengsel,
waarbij de beluchting langere tijd
voortgezet kanworden zonder dat het
water verzadigd raakt en een zekere
traagheid zodoende geen bezwaar is.
Tenslotte is hetmogelijk de Oo-meter
te koppelen met een grote rekenmachine. Bij de bovenstaande methoden
is steeds uitgegaan van een voorafbepaalde verzadigingswaarde. De in
7.2 aangehaalde methode van Popel
kan waarschijnlijk nadat eendeelvan
de curve opdelineairerecorder isvastgelegd, gemakkelijk uitgewerkt worden
met behulp van een elektronische
tafelrekenmachine, waarbij een aantal
standaard gegevens zijn opgenomen
op bijvoorbeeld magnetische kaarten.
7.5. De OC bij beluchting van water
met een willekeurige en onbekende stroming (chaosmodel)
In 7.3 is gebleken dat in de praktijk
het stromingspatroon ligt tussen dat
van het model van de momentane
menging en een chaosmodel. In feite
zullen we bij een plaatselijke beluchting nooit te maken hebben methet
ideale model. Devraag iswatditvoor
consequenties heeft voor de nauwkeurigheid van de toch met formule 129
berekendeOC.
Om hierin enig inzicht te verkrijgen
gaan we eerst na hoewein beginsel
een OC kunnen meten als het stromingsmodel geheel onbepaald is, eventueel met de tijd verandert en er
plaatselijk dode hoeken zijn. Afb.14
stelt een dergelijk chaosmodel voor.
Het spreekt vanzelf dat we de Ooelektrode omhet Oo-deficiet te meten
plaatsen in de aanstroomopening van
de verticaal geplaatste beluchtingsbuis.
Van tevoren isdemeter op 100%geijkt voor de verzadigingswaarde van
de beluchter. DeOo-meter wordt aangesloten opeen lineaire schrijver. Door
toevoegen vansulfiet en goed mengen
wordt het 02gehalte in de gehele
watermassa gebracht op een waarde
E i % c s (geen overmaat sulfiet).
Op het tijdstip ti wordt de beluchting
gestart en we nemen aan dat het Oogehalte bijde ingang vande buis verandert volgens de aangegeven lijn in
afb. 14. Op het tijdstip to wordt de
beluchting gestopt. Na goed mengen
wordt een Oo-gehalte Eo% c s verkregen.
Voor de beluchting op een tijdstip t
geldt verg. (89)
632

Bij het model met de momentane
menging is het niet nodig de beluchting te stoppen en te mengen. Bij gebruik van een lineaire recorder met
een integrator isvoor elk tijdsverloop,
(Ei—Eo) en O direct af te lezen. De
berekende OC is uiteraard dezelfde
als demetform. (129)berekendeOC.

OC
dQ =

(cs—c) dt of
cs
OC

dQ =

(100—E)dt =
100

OC
dO
100
(137)

Hierin isdOde gearceerde oppervlakte in de grafiek van afb. 14. Door
integreren van (137) verkrijgen we de
totale hoeveelheid toegevoerde zuur-

In beginsel is het mogelijk ook voor
het chaosmodel zonder de beluchting
te stoppen enhetwater te mengen op
ieder moment het gemiddelde Û2-gehalte te meten enin degrafiek vast te
leggen. Hiertoe wordt het gehele watervolume in een groot aantal gelijke
volumedeeltjes AV verdeeld gedacht
en in ieder volume-element een membraanelektrode geplaatst. Het gemiddelde vande spanningen vanalleO2meters (hetgeen elektronisch heel gemakkelijk is te verkrijgen) geeft op
ieder moment het gemiddelde Oa-gehalte vanhetgehele watervolume.
Met behulp van een 2-lijnen recorder
kunnen tijdens de beluchting 2 lijnen
worden opgetekend. Deenelijn geeft
het verloop vanhet Oa-gehalte inhet
naar de beluchter stromende water.
Hiermee bepalen we de tijdintegraal
van het deficiet ofwel het oppervlak
tussen deze lijn en de 100%-as. We
zullen deze lijn daarom de deficietlijn
of O-lijn noemen. Eenintegrator kan
de waarde van het oppervlak direct
aangeven. De tweede lijn geeft het
verloop vanhetgemiddelde 02-gehalte
over het gehele watervolume en dient
ter bepaling van de toegevoerde hoeveelheid zuurstof Qenzullen we daarom de Q-lijn noemen. De Q-lijn kan
zich zowel links als rechts van de
deficietlijn bevinden.

-V in de tijd

stof Q= (Eo—Ei) . 100
tussen ti en to.
Dit levert op
OC
(Es—Ei).

oABCD

•V =

100

100
(138)
-Ei

of OC

(139)

O,
''ABCD
Verg. (139) isdeeigenlijk erg eenvoudige OC-formule voor hetchaosmodel
(bij de temperatuur T°C en atmosferische luchtdruk P).
O A B C D kan uit de grafiek worden op-

gemeten met een planimeter.
Het is echter ookmogelijk een recorder met een integrator te gebruiken
zodat het oppervlak direct kan worden afgelezen.
Het op deze wijze meten van deOC
is alleen toete passen als het Û2-gehalte over de gehele oppervlakte van
de aanstroomopening op een bepaald
tijdstip gelijk is. Dit is bij een grote
oppervlakte vande aanstroomopening
bij een echt chaosmodel in het algemeen niet te verwachten.
De waarde vanverg. (139) ligt vooral
in het feit dat deze toegepast kan
worden op elk stromingsmodel en
daarbij een inzicht kan geven in de
fouten diewekunnen maken.

7.6. De OC bij beluchting van water
met een regelmatig circulatie patroon (praktijkmodel)
In de praktijk is het uiteraard be-

Afb. 14- Chaosmodel.
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zwaarlijk een zeer groot aantal Oometers toe te passen. Gelukkig is het
stromingsbeeld in de regel wel zo stabiel en eenvoudig van vorm dat we
niet van een echt chaosmodel behoeven te spreken zodat we met een beperkt aantal elektroden zouden kunnen volstaan. Bij beluchting met een
rotor in een tank zullen we hoofdzakelijk verschillen in de 02-concentratie vinden in een verticaal vlak
loodrecht op de rotoras. Uit overwegingen van symmetrie mogen we in
vele gevallen aannemen dat de toestand in vlakken loodrecht op de as
over de gehele rotorlengte overal gelijk is. Ook bij het persluchtbeluchting
door een lange rechte poreuze buis
geldt dit voor vlakken loodrecht op
deze buis.
Bij andere beluchters kunnen we te
maken hebben met rotatiesymmetrie
om een verticale as, zodat slechts de
Oo-concentratieverschillen in één radiaal vlak van belang zijn. We behoeven slechts een beperkt aantal
meetcellen te plaatsen in een dergelijk
vlak om Q te kunnen bepalen. Ook
dit is echter in het algemeen nog een
bezwaar. Uit het volgende zal blijken
dat we in gevallen met een regelmatige
en stabiele circulatie ook als de menging niet momentaan is voldoende
hebben aan 1 elektrode.
Bij het model met de momentane
menging vallen de Q-lijn en de deficietlijn geheel samen. De meetcel kan
overal geplaatst worden. In een halflog.-grafiek wordt een rechte lijn verkregen, die tg« oplevert. De juiste OC
wordt met form. (129) berekend. In
de praktijk echter zal het water komende van de beluchter beslist een
hoger O-2-gehalte hebben dan het naar
de beluchter stromende water. Daarnaast bestaat er vaak een min of meer
cirkelvormig stromingspatroon waarbij het 02-gehalte in het centrum
steeds iets lager is dan in het naar de
beluchter stromende water. Er is dus
een gebied met een hoger en één met
een lager Oagehalte dan het Oa-gehalte van het naar de beluchter stromende water.
Het gevolg zal zijn dat het gemiddelde
Oa-gehalte van het gehele watervolume
weinig of niet zal verschillen van het
Oa-gehalte van het naar de beluchter
stromende water.
Bij geen verschil vallen de Q-lijn en de
deficietlijn samen. We hebben met een
pseudo-model van momentane menging te maken. We kunnen de OC op
dezelfde wijze berekenen als bij het
echte model met momentane menging
(formule (129)).
H20 (2) 1969,nr.25

Of (c s —c wmirtdel „) gelijk is aan (cs—c)
kunnen we controleren door de beluchting bij een zekere waarde van c
stop te zetten en dan het water te
mengen. In het geval van afb. 10 bijv.
was er een goede gelijkheid.

naar de beluchter stromende water is
bij een regelmatige en stabiele circulatie een lineaire functie van de tijd.
De rechte lijn maakt met de tijdas een
hoek a waarvoor geldt:

In het algemeen kunnen we echter
verwachten dat er een zeker verschil
zal bestaan tussen c„ e m i d d e l d en c, dus
dat de deficiet- en de Q-lijn niet zullen
samenvallen. Bij een regelmatige en
stabiele circulatie zal het verschil het

tg« =

dQ
grootst zijn als

groot is d.w.z. als
dt
(cs—c) groot is. Naarmate (cs—c)
kleiner wordt zal het verschil tussen
beide lijnen kleiner worden. Beide
lijnen naderen asymptotisch tot 100%
c a . Het is te verwachten dat er tussen
(cs—Cgemiddei.i) en (cs—c) bij een stabiele circulatie op ieder moment bij
benadering een bepaalde verhouding Z
zal bestaan.
100—E,
Dus
100—E

OC
(147)
2,303 V Z c s
Hieruit volgt
OC = 2,303 c s tg« .V Z

(148)

(Voor omrekening op standaard omstandigheden komen hier nog correctiefactoren bij.)
Verg. (148) is de OC-formule voor het
praktijkmodel met een regelmatige en
stabiele circulatie. Dat we hiermee
veel te maken hebben in de rioolwaterzuiveringstechniek is niet zo vreemd.
Het ideale geval met momentane menging kan bij een intensieve plaatselijke
beluchting niet bestaan. Het is echter
wel de bedoeling dat de actiefslibvlok
overal O2 toegevoerd krijgt en dat de
vlok niet kan bezinken. Dit kan niet
bereikt worden met beluchters en
tankvormen waarbij dode hoeken bestaan.

(140)
of E gem = 100

Z (100—E)

(141)

De OC berekend met form. (129) uit
de deficietlijn komt overeen met
Eo—E t
cs .

.V

(142)

O
De werkelijke OC is echter gelijk aan
"Ele
(143)

V
O

De fout in de berekende OC (met
form. (129)) is dus:
(E2—Ei)—(E 2gem .—Ei gem .)
100%
(Ea—Ei)
(1—Z) 100%

(144)

We kunnen ook verg. (101) en (141)
in de beluchtingsformule invullen zodat we krijgen:
de,

dE

V
dt

100

vz

dt

100—E
(145)

= OC
100

Verg. (145) integreren en invoeren dat
E = Eo voor t = 0 levert op:
OC
— log (100—E) =

1—
2,303 V Z c s

— log (100—Eo)

(146)

De logaritme van het deficiet van het

Z is, hoewel niet altijd even nauwkeurig, te bepalen door op een bepaald moment de beluchting stop te
zetten en te mengen. Het gaat hierbij
om (cs—c) van de gemiddelde deficietlijn op het moment van stopzetten van
de beluchting (dus zonder de kleine
onregelmatigheden). Op de log.-recorder vinden we
logZ = —log(100—E gem .) +
+ log (100—E)
Voor afb. 11is Z ongeveer

(149)

36,5
=1,1.
33

De fout in de volgens verg. (129) berekende OC zal dus ongeveer — 10%,
zijn.
Het bepalen van de juiste waarde van
Z wordt bemoeilijkt doordat na het
stopzetten van de beluchting nog een
nabeluchting plaats heeft uit de opstijgende luchtbellen en tevens tijdens
het mengen door het wateroppervlak.
Het eerste zal vooral relatief belangrijk zijn bij een intensieve beluchting
in een klein watervolume, de tweede
vooral bij een groot wateroppervlak.
De laatste invloed is echter te berekenen nadat de OC van de beluchting
door het wateroppervlak tengevolge
van het roeren is bepaald.
Bij een regelmatige en stabiele circulatie is eveneens te verwachten dat er
tussen het op een bepaalde plaats
633

aanwezige deficiet (c a —c pIaats ) en
(cs—cK(,m.) en dus (cs—c) een bepaalde
verhouding bestaat.

Aanvankelijk neemt het Og-gehalte
bovenstrooms vlak voor de beluchter
V
niet toe. Eerst na een tijd t' =

dO/dt
E°/oCs
0C

100—E„

v = vxO

V

•= Z'

100—E p l a a t s

ca—cp1aats

(150)

Afb. 15 - Model met ideale opschuiving.

(140) en (150) in (146) geeft
-log(100-Eplaats) =
OC
=

1— log (100—E plaats , o)
2,303 V Z c ,
(151)

Verg. (151) toont aan dat we bij een
regelmatige en stabiele circulatie in
een half log.-grafiek steeds een rechte
lijn, die een zelfde hoek maakt met de
tijdas verkrijgen, wââr we de elektrode
ook in het water plaatsen. Z is alleen
te bepalen met de deficietlijn.
Na het beginnen van de beluchting
kost het enige tijd voordat de verhou"gemiddeld

ding

= Z zich heeft inca—c
gesteld en nagenoeg constant is geworden. Dit geldt ook als de beluchting wordt begonnen met een overmaat sulfiet omdat dit niet gelijk te
stellen is met een negatief Oo-gehalte.
Het eerste gedeelte van de beluchtingscurve kunnen we dan ook voor
de berekening van tg« beter buiten
beschouwing laten.
Is de menging zeer slecht dan worden
Z en Z ' tijdens de beluchting niet nagenoeg constant. De waarde van Z zal
dan ook niet te veel van 1 mogen afwijken (zal ongeveer moeten liggen
tussen 0,8 en 1,2). Het bestaan van
een slechte menging blijkt meestal ook
wel uit het optreden van vrij grote en
onregelmatige fluctuaties in de beluchtingscurve.
7.7. De OC van een beluchter in een
oxydatiesloot (model met ideale
opschuiving)
Het circulatiepatroon in een oxydatiesloot is van een regelmatig en stabiel
type. In principe zijn dus de formules
uit 7.6 toe te passen. Het stromingspatroon wordt gekenmerkt door een
bijzonder slechte menging. Deze slechte menging brengt bij de OC-meting
allerlei problemen met zich mee. Dit
begint al bij het gelijkmatig verdelen
van sulfietoplossing over het hele volume water. Een ongelijkmatigheid in
de verdeling komt in de beluchtingscurve als een periodiek terugkerende
piek tot uiting. Na het starten van de
beluchter bij stilstaand water duurt
het vrij lang voordat een stabiele stro634

mingstoestand en een constante OC
zijn bereikt. Voordat het water zich
enigszins in beweging heeft gezet
vormt zich bij de beluchter een „prop"
zuurstofrijk water. Dit vinden we terug in de beluchtingscurve. Dit alles
komt bij de bepaling van tg« de nauwkeurigheid niet ten goede.
We moeten bij voorkeur met een nietbeluchtende stromingsvormer het water van te voren reeds op de gewenste
stroomsnelheid brengen en eventueel
aan het water een vrij grote overmaat
sulfiet toevoegen, zodat er voldoende
tijd is voor stabilisatie van de toestand.
Aan de hand van een geïdealiseerd
model zonder enige menging, zullen
we nagaan hoe het beluchtingsproces
verloopt en wat de OC-formule wordt.
We gaan uit van een model met ideale
opschuiving. Voordat enig waterdeeltje voor een tweede maal wordt belucht moeten eerst alle deeltjes een
eerste beurt gehad hebben. Dit geldt
ook voor de volgende beurten. Bij het
passeren van de gestippelde doorsnede
in afb. 15 wordt het water belucht. De
stroomsnelheid in de rechte gedeelten
is overal gelijk aan v en de vorm van
de bochten is zodanig gedacht dat
geen menging door verschuiving optreedt. Het totale volume water wordt
gesteld op V en het debiet van de waterstroom, die de beluchter passeert
op v. De membraanelektrode wordt
juist bovenstrooms van de beluchter
geplaatst. Op het tijdstip to als de beluchter wordt gestart heeft het water
reeds de gewenste stroomsnelheid en
overal een Oo-gehalte gelijk aan co =
0,01 Eo c s .

wordt dit gehalte plotseling gelijk aan
0,01 E i c s (zie afb. 16a).
De grootte van E i kunnen we vinden
met de beluchtingsformule
dQ
c-c
= OC .
, die hier gelijk is
dt
cs
aan
cs
(Ei—Eo)

100—Eo
.v = OC

(152)

100
Uit (152) volgt

100
OC

(100—Ei) = (100—Eo) (1
(153)
Op het tijdstip t = 2t' wordt c gelijk
E2cs
aan C2=
. Hiervoor is uit de
100
beluchtingsformule af te leiden
(100—E2) = (100—Ei) (1

OC
)
v.cs
(154)

(153) in (154) geeft
OC

(100—E2) = (100—Eo) (1

-)

(155)
Dit proces verder volgende vinden we
tenslotte op het tijdstip
waarvoor geldt:

t = nt' c„
100

(100—En) = (100—Eo) (1

OC n
)
"Cs

(156)
t

tv

n= - =
(157)
t'
V
De deficietlijn is een getrapte lijn. Het

Afb. 16.
T'JD

T'JD

t

|1 //

1/

rr3
/

t <•

t = 0 - ~-"Ó
Afb.16a

h

EoE,
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is gemakkelijk in te zien dat de rechte
verbindingslijnen tussen de punten O
en 1; 1 en 2; 2 en 3 enz. de Q-lijn
voorstellen.
We kunnen de deficietlijn ook uitzetten in een halflog.-grafiek, waarbij
eveneens een getrapte lijn wordt verkregen (afb. 16b).
De ligging van de punten 0; 1; 2; enz.
wordt verkregen door de logarithme
van verg. (156) te nemen, hetgeen als
we tevens verg. (157) invullen, geeft

/v

)

V= 3 6 , 8 m

u

- l o g (100—Eo)

v= 0 . 2 5 c m / s e k
/ l t'

12 K m i n
/

n

E2

10
8

oc=c s . ^ . v . / M

6
t' = 1,85 min (^
4

— log (100—En) = t . l o g
(1

~
3

-

0 C = 2410 gO2 / u u r

2

v.cs
(158)
Dit is een verg.van de algemene vorm
y = ax -f b. De punten 0; 1; 2; 3 enz.
liggen op een rechte lijn, die een hoek
a met de tijdsas maakt waarvoor geldt:
OC
)

tga = log (1

_

v /
v
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Afb. 17 - Lineaire grafiek bij beluchting in een oxydatiesloot.

(159)

V =36,8

u

v=0,25

cm/sek

y

Uit (159) volgt
OC = C , . v . ( l - 1 0 _

12

/ y " 6.tga
")

(160) is de OC-formule voor het model met ideale opschuiving en bij benadering voor de oxydatiesloot en
eventueel andere beluchtingen waarbij
nagenoeg geen menging optreedt, maar
het water wel regelmatig circuleert.
Voor zeer kleine waarden van V/ .tga
'v
is 10—V / „ ' t g a = l — v / . t g a . 2,303
(161)
zodat (160) dan overgaat in
OC = 2,303 c s tg« .V. Dit is de OCformule van het model met de momentane menging. Deze overgang was
te verwachten daar V/ tga klein is als

m in

/ t g a = 3,375

Ji

(160)
10
8
6

t' =1,85 min/

00 = 2 , 3 . 1 1 , 3 ^ ^ 0 . 7 - ^ OC - 2 7 0 0 g 0 2 / u ü T

4

- ^ t g a = 0,104

2
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Afb. 18 - Dezelfde beluchting als in afb. 17 opgenomen met een logarithmische recorder.

v

V en tga klein zijn en v groot is zodat
de 02-concentratieverschillen tussen
beneden- en bovenstroomse zijde van
de beluchter klein worden. In het gehele watervolume is de Oa-concentratie dan praktisch gelijk.
Indien de OC voor een beluchting bij
een model met ideale opschuiving niet
wordt berekend uit de gemeten tga
met form. (160) maar met form. (129)
dan wordt een fout gemaakt gelijk
aan:

(163) in (162) geeft bij benadering een
fout van + V/ .tg« . 100%
(164)
In de praktijk blijkt voor een oxydatiesloot de waarde van V/ .tga ongeveer te liggen tussen 0,015 en 0,15.
Een met verg. (129) berekende OC
kan dus wel + 15% te hoog zijn. (Zie
ook hetgeen is gezegd over de waarde
van ( 1 — k / ) in 2.6 en bedenk dat

2,303 .c s . V .tga — c s . v (1—10 ~~V / v • t 8 a )
100°,

(162)

2,303 .c s . V .tga
Voor V/ .tga < 0,2 geldt bij benadering
(1—10

V

/ y • t g a ) = 2,303V/ .tg«— 2,303(V/ .tga)2
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(163)

uit (159) volgt dat V/

.tga

log

(1-"/„»•
Als voorbeeld uit de praktijk wordt de
beluchting met een 1 m lange rotor in
een kleine oxydatiesloot met een volume van 36,8 m 3 en een natte doorsnede van 1,26 m 2 gegeven. Wegens
de kleine slootlengte zal de menging
hier wat sterker zijn dan in de meeste
andere sloten. Bij de gemiddelde
stroomsnelheid van ongeveer 25 cm/
sec. is v = 1134 m 3 /uur. Afb. 17 geeft
de deficietlijn. Het water had voor het
starten van de beluchting de vereiste
stroomsnelheid en overal een 02-gehalte van 5% c s .
De OC is berekend met formule (139).
Daartoe is met een planimeter het
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deficietoppervlak bepaald tussen de
tijd 0 en 12min. Dit leverde een waarde op van 10,74% uur. E] was 5%.
E 2 moest berekend worden uit het 0 2 concentratieverloop in de sloot. Dit
verloop op de 12e minuut wordt in
afb. 17 gegeven door de concentratietoename over een tijd t' na de 12e
minuut.
Het gemiddelde komt overeen met

/DÛT
E 2 = 79,5%. Met 1/

= 0,835 en

DT

c s = 11,3 wordt een OC berekend van
2410 g0 2 /uur.
Verder is nog te berekenen dat Z (zie
verg. 140) op de 12e min. gelijk was
20,5
aan
= 0,892. Afb. 18 is de half23
log.-grafiek. Met verg. (129) wordt een
OC berekend van 2700 g 0 2 /uur. Volgens form. (164) is de fout hierin

v/ .tg«.ioo% = t ' . t g « . 100% =
' V

+ 1,85
.3,375 = + 10,4%.
60
Zodat de OC is 2420 g0 2 /uur.
Uit Z volgt nog (verg. 144) dat de
fout (1—0,892) 100% = + 10,8% is.
Uit beide grafieken is duidelijk het
trapvormige karakter van de lijn terug
te vinden. Na verloop van tijd gaat
het echter door enige menging verloren. Uit de hoogte van de treden
wordt voor t' een waarde van 1,85
min. afgeleid. Als V/ tg« groot is
moet de OC berekend worden met
verg. (160).
Voor zeer grote waarden van V/ tg«
is het water echter na slechts enkele
malen rondgaan bijna verzadigd met
het gevolg dat tg« niet nauwkeurig is
te bepalen. Uit de grote verschillen in
Oo-gehalten na elke rondgang is, mits
v nauwkeurig bekend is, de OC nog
k
te berekenen uit _ s— n = 1
/•
c s —c n .i
' V
Bij kleine verschillen in 0 2 -gehalten
is deze methode minder nauwkeurig.
Voor het gegeven voorbeeld kan uit
afbeelding 17 gehaald worden dat

cs—Cl

75,2

Cs

Ca

— 0 7 0 rn
Cs"C()

95,0

cs—Ci

59,2
n 70

75,2
36,8
Hieruit volgt (met v = 1,85
6 0 = 1193 m 3 /uur) dat
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OC 10 =c = (1—0,79) x 1193 x 0,835 x
11,3 g0 2 /uur = 2360 gOo/uur.
Indien de beluchting wordt begonnen
met in het water een overmaat sulfiet
dan vertoont het sulfietgehalte aanvankelijk eveneens sprongsgewijze veranderingen, die echter door menging
na enige tijd afvlakken, zodat tenslotte de sulfietconcentratie tussen
boven- en benedenstroomse zijde van
de beluchter genomen over de hele
slootlengte lineair gaat verlopen. Nadat alle sulfiet is geoxydeerd ontstaat
op een gegeven moment vanzelf een
toestand met een lineair verloop van
de 02-concentratie. Met als uitgangspunt een dergelijke begintoestand bij
het model met de ideale opschuiving
kan afgeleid worden dat de deficietlijn theoretisch bestaat uit kleine rechte stukjes lijn die tesamen een geknikte
lijn vormen. In de praktijk wordt dit
een vloeiend verlopende lijn. In een
halflog.-grafiek verkrijgen we praktisch een rechte lijn, die theoretisch
echter bestaat uit kleine gebogen stukjes lijn (tezamen een geschulpte rechte
lijn vormend). De OC blijkt ook nu
berekend te moeten worden met formule (160).
De oxydatiesloot uit de praktijk benadert het ideale model slechts. Tengevolge van verschillen in stroomsnelheden heeft er een langzame menging
plaats waardoor de afname van de
Oo-concentratie in de lengterichting
van de sloot een continu en regelmatig
verloop krijgt. Dit verloop kunnen we
in veel gevallen bij benadering wel als
lineair aannemen.
Uit de beluchtingsformule volgt als c (
het Oo-gehalte op korte afstand benedenstrooms van de beluchter is:
OC
(165)
(C(—c)
Uit (165) volgt voor het over het gehele volume water gemiddelde 0 2 -gehalte:
_ c + Cl _
OC (cs—c)
Cgemidd.

C ~r

2

2v

cs
(166)
(CgemicM. is eventueel te meten op de
halve circuitafstand van de beluchter
zodat de Q-lijn kan worden verkregen).
dQ
dc g e m i M .
= V.
en (166) invullen
dt
dt
in de beluchtingsformule levert op:
d (cs—c)
OC
2v
=
dt
V 2vc q —OC
(167)

Uit (167) volgt na integreren en invoeren van de voorwaarde dat voor
t = 0 het Oo-gehalte c (juist bovenstrooms van de beluchter) gelijk is
aan co1
OC
— log (cs—c) =
.
2,303

2v
t —log(c s —co)

(168)

2vc s —OC
of na invoeren van c = 0,01 Ec s
1

OC

2,303

V

— log (100—E) =
•t — log (100—Eo)

(169)

2v c,—OC
(168) en (169) stellen in een halflog.grafiek rechte lijnen voor. Deze maken met de tijdas een hoek a waarvoor geldt
1
OC
2v
tg« =
.
.
2,303
V 2vc— OC
(170)
Uit (170) volgt OC = 2,303 c s V tg« .
1
(171)
1
/v •t g "
Voor niet te grote waarden van
v / .tg«, (V/ . t g « < 0 , 2 ) , gaat (171)
bij benadering over in
1,1515V

OC = 2,303c s V t g « . ( l — V / .tg«).
Ook nu blijkt dat de met form. (129)
gevonden waarde voor de OC met
V/ .tg« .100%, moet worden vermin'v
derd. Ditzelfde resultaat wordt ook
gevonden door uit te gaan van verg.
(140) en (166) en de fout met verg.
(144) te berekenen.
Voor de berekening van V/ .tga
moet de gemiddelde stroomsnelheid
worden gemeten. Het is echter ook
mogelijk en meestal gemakkelijker
V/ = t' te bepalen uit een onregelmatigheid in het 0 2 -gehalte. Dit kan
eventueel opzettelijk aangebracht worden door na de meting van tg« op één
plaats een kleine hoeveelheid Na 2 S03oplossing in het stromende water te
gooien. Het tijdsverschil tussen twee
minima in het verloop van het op een
bepaalde plaats gemeten 0 2 -gehalte
met de tijd is gelijk aan t'.
Uit (159) en (170) blijkt dat tg«,
anders dan bij het model met momentane menging, niet op dezelfde wijze
van de temperatuur afhangt als de beluchtingsconstante k. Het verschil zal
in de regel echter niet zo groot zijn.
De in 7.2 genoemde oorzaken van
fouten bij de bepaling van tg« gelden
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in het algemeen ook voor de oxydatiesloot.
Verg. (158) en (169) zijn niet alleen
van toepassing op de oxydatiesloot
maar ook op andere beluchtingen van
een volume water waarbij al het water
circuleert volgens een opschuifpatroon.
Als aan deze voorwaarde niet wordt
voldaan moet een andere formule
worden afgeleid of gebruikt worden
van verg. (139) of (146). Dit is bijvoorbeeld het geval als er plaatselijk
in het circuit een verwijding is en het
water in dit gedeelte zeer goed wordt
gemengd of slechts in geringe mate
deelneemt aan de circulatie.
In de oxydatiesloot vindt de beluchting in de regel niet over een gehele
dwarsdoorsnede plaats maar bijvoorbeeld slechts aan de oppervlakte terwijl plaatselijk grote stroomsnelheden
ontstaan.
Het vraagt een zekere circuitlengte
voordat er over de gehele dwarsdoorsnede menging heeft plaats gehad. Is
de lengte van het circuit klein ten opzichte van de diepte of de breedte dan
heeft er niet voldoende menging plaats
zodat verg. (158) of (169) niet zijn toe
te passen en het kan voorkomen dat
het Oo-deficiet van het naar de beluchter stromende water niet meer
voor de gehele dwarsdoorsnede gelijk
is. Ook de stroomsnelheden kunnen
vrij grote verschillen vertonen zodat
de beluchtingsintensiteit van een beluchter aan de binnenzijde van het
circuit anders kan zijn dan bijvoorbeeld aan de buitenzijde.
Wanneer in een oxydatiesloot op verschillende plaatsen beluchters werken
is het afleiden van formules eveneens
minder eenvoudig. Hiervoor kan verwezen worden naar form. (93), (94),
(97), (98) en als de beluchters vlak
achter elkaar staan eventueel naar
form. (36). De afleiding is nog eenvoudig als n gelijke beluchters met
een gelijke OC op onderling gelijke
afstanden regelmatig zijn verdeeld
over de hele lengte van de sloot en
gelijktijdig worden gestart terwijl het
Oo-gehalte op het moment van starten
overal gelijk is aan Co.
De toename van het Oo-gehalte met
de tijd is dan vóór elke beluchter hetzelfde, zodat we slechts één beluchter
behoeven te beschouwen en wel alsof
deze is geplaatst in een n maal zo
korte sloot met een n maal zo klein
volume. Bij berekening van de OC met
verg. (129) wordt de fout V/

.tg«,
/nv

waarbij we moeten bedenken dat tg«
n maal zo groot is (bij gelijk debiet,
zie verg. 159) als bij één beluchter in
H20 (2) 1969, nr. 25

de gehele sloot. De totale OC voor de
gehele sloot is n maal die van een
enkele beluchter.
Ook bij een oxydatiesloot met één beluchter hebben we in feite met twee
zuurstoftoevoeren te maken en wel
met de 0 2 -toevoer van de eigenlijke beluchter waarvoor we mogen schrijven
dQi

cs-c
= OC,

(172)
cs
en met de Os-toevoer door de oppervlakte A van het stromende water.
Daar de beluchting van het zeer sterk
golvend oppervlak direct benedenstrooms van de beluchter tot deze
laatste gerekend moet worden is A
iets kleiner dan het totale wateroppervlak.
Voor de Oo-toevoer door het wateroppervlak geldt als we aannemen dat
het 0 2 -concentratieverval in de lengterichting van de sloot bij benadering
een lineair verloop heeft:
dt

dQ 2

Y2(C + Ci)

A.OC*

(173)

dt

cs

Hierin is OC* het zuurstoftoevoervermogen per eenheid wateroppervlak en
C; de Os-concentratie juist benedenstrooms van de beluchter.
Na invoeren van (166) volgt uit (173)
dQ 2

OCi
)(

= A . OC*.(1
dt

2vc s

cs—c
)
cs

Voor de totale Os-toevoer geldt dus
dQ

dQ,

dQ 2

dt

dt

dt

r

OCi

i OCi

A . OC* . (1

l
(-

l

—n
2vc s J

—) = OC t o t . —

(174)
OC t o t is dus kleiner dan de som van
OC, en A .OC*. Door het water met
een niet beluchtende stromingsvormer
een bepaalde snelheid te geven kan
A .OC* worden gemeten. In het algemeen is A .OC* klein ten opzichte
van OCi. Bij een stroomsnelheid van
30 à 40 cm/sec. heeft OC* een waarde
van 1à 1,5 g Oo/uur/m 2 .
8.

Het meten van de OC in water
met zuurstofverbruik

8.1. Algemeen
Zodra in het te beluchten water O2
dQ
wordt verbruikt is
niet meer
dt

n
de
gelijk aan 2 (AV .
). We moeten
1
dt x
er nog aan toevoegen de hoeveelheid
0 2 die per tijdseenheid wordt verbruikt.
Is r de snelheid van het Oo-verbruik
per volume-eenheid en per tijdseenheid
en (r)x de snelheid van 0 2 -verbruik
ter plaatse van een volume-element
AV dan is
dQ
dt

n f
de
= 2 ] AV . (
1L
dt

1

r) y

(175)

r is in beginsel afhankelijk van de 0 2 concentratie (wordt 0 als c = 0), de
hoeveelheid biologisch oxydeerbare
stof en het aantal en de eigenschappen
van de 0 2 -verbruikende micro-organismen.
Was voor een chaosmodel zonder 0 2 verbruik de OC met behulp van een
groot aantal elektroden in principe uit
de Q- en deficietlijn nog te bepalen,
bij een chaosmodel met 0 2 -verbruik is
dit niet meer mogelijk. Zelfs indien r
als functie van de 0 2 -concentratie en
van de concentratie van de oxydeerbare stoffen bekend is, is dit niet meer
eenvoudig te doen.
Wel kan in principe de methode van
afb. 14 (zie 7.5.) toegepast worden.
Men meet, steeds na mengen, de concentraties van de zuurstof en van de
oxydeerbare stof voor en na de beluchting. Begint men de beluchting bij
een 0 2 -gehalte gelijk aan 0 en wacht
men na het stoppen van de beluchting
en mengen tot de 0 2 -concentratie weer
0 is geworden, dan is de tijdintegraal
van de deficietlijn gelijk aan de afname van de hoeveelheid oxydeerbare
stof (uiteraard uitgedrukt in de aequivalente hoeveelheid 0 2 ).
Deze methode is vanzelfsprekend ook
toe te passen bij meer regelmatige
stromingsmodellen.
De concentratie van de hoeveelheid
oxydeerbare stoffen of eigenlijk juister
gezegd de voor de totale oxydatie van
deze stoffen benodigde hoeveelheid
zuurstof (Chemical Oxygen Demand)
wordt bepaald door chemische oxydatie.
Niet alle stoffen worden hierbij kwantitatief geoxydeerd.
Betreft dit stoffen, die biologisch wel
geoxydeerd worden dan is de uit de
afname van de C.O.D. gevonden
waarde voor de door de beluchter opgeloste hoeveelheid zuurstof Q te laag.
Een fout ontstaat eveneens als een
stof chemisch tot een wisselend percentage wordt geoxydeerd.
Ammoniakstikstof wordt chemisch niet
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maar kan biologisch wèl worden geoxydeerd tot N a en eventueel ook tot
nitraat, hoewel dit laatste weer gereduceerd kan worden tot No onder
gelijktijdige oxydatie van organische
stof. De eventueel voor stikstofoxydatie gebruikte O2 moet dus apart bepaald worden uit de veranderingen
van de ammoniak- en nitraatstikstofgehalten.
Een vluchtige organische stof kan tijdens de beluchting ontwijken hetgeen
leidt tot een te hoog gevonden waarde
voor Q.

(tussen de tijdstippen to en ti) een
balans wordt opgemaakt van de met
het rioolwater toegevoerde C.O.D. en
0-2, van de met het effluent en het
surplusslib afgevoerde C.O.D. en Oo
en van de toename van de C.O.D. en
het Oo-gehalte in het actiefslibmengsel in de tank (ook een eventuele ammoniakoxydatie nagaan en in rekening
brengen). De in oplossing aanwezige
Oo zal in vele gevallen wel kunnen
worden verwaarloosd ten opzichte
van de door biologische oxydatie verwijderde C.O.D.

Als oxydeerbare stof kan men aan het
water ook een stof als Na-iSOa toevoegen (met Co++-ionen of een andere
stof als katalysator). Is de sulfietconcentratie groot en de reactiesnelheid
van de Oo-binding niet te klein dan
blijft (bij een model met goede menging) tijdens de beluchting de O2-

De door de beluchter in de periode
to tot ti opgeloste hoeveelheid zuurstof

dQ
gelijk
dt
aan de snelheid waarmee de hoeveelheid sulfiet afneemt (de sulfietconcentratie uitgedrukt in de aequivalente
hoeveelheid O2).
Daar de Oo-concentratie steeds nul
blijft geldt nu

Omdat het debiet van de aanvoer en
de samenstelling van rioolwater in het
algemeen wisselen en we het rioolwater vaak intermitterend aan het
actiefslibmengsel toevoegen behoeft
de a-factor niet constant te zijn. Ook
de temperatuur en de luchtdruk kunnen variëren zodat in verg. (177) zowel de OC als cB en c afhankelijk zijn
van de tijd. De variaties van de luchtdruk zijn klein. De invloed ervan is te
verwaarlozen als (cs—c) groot is.

concentratie steeds 0 en is

dc, 0 s +

dQ

OC

= — Vdt

(176)

dt

Indien de reactiesnelheid te groot is
neemt K L echter toe zodat we een te
hoge OC meten. Bovendien kan het
zijn dat we eigenlijk form. (54) moeten
toepassen. Maar zelfs als de reactiesnelheid goed is kunnen we nog een
afwijkende OC vinden, omdat de zoutconcentratie vrij hoog is («-factor).
Wegens de onbetrouwbaarheid is deze
OC-bepalingsmethode in het voorafgaande niet genoemd.
Zoals reeds gezegd kunnen we in principe ook in een rioolwaterzuiveringstank bij een goede menging door het
dQ
gehele volume

meten aan de

dt
hand van een gelijktijdige bepaling
van de toename van de 02-concentratie en de afname van de C.O.D. Door
de betrekkelijk grote concentratie van
de chemische oxydeerbare stoffen (in
het bijzonder de grote hoeveelheid
actiefslib) en de niet geheel homogene
samenstelling van een actiefslibmengsel gaat het bepalen van een kleine
afname van de C.O.D. gepaard met
het maken van vrij grote fouten.
Deze fouten kunnen relatief kleiner
worden indien over een lange periode
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ti
Q = \ OC
to

e,—c
dt
cs

is dan gelijk
COD.

(177)

aan de verwijderde

Daar de OC weinig temperatuurafhankelijk is kunnen we als c gemeten wordt in procenten van c s (bijvoorbeeld met een temperatuurgecompenseerde membraanelektrode) ook de
invloed van een niet-constante temperatuur buiten beschouwing laten.
Als we de OC als constant mogen beschouwen (bijv. bij continue toevoer
van rioolwater met een constante samenstelling) gaat (177) over in
Q

ti c s
OC \ —

dt

(178)

to

Om de OC te kunnen berekenen moeten we de tijdintegraal van het deficiet
over de gehele periode to tot ti meten.
Is de OC niet constant maar c steeds
gelijk aan 0 (bijvoorbeeld door toevoer van een overmaat rioolwater)
dan gaat (177) over in
Q = \ OC dt
to

(179)

We kunnen nu de gemiddelde OC
over het tijdsverloop to tot ti berekenen.
Zijn zowel de OC als c niet constant
maar zijn de variaties in c vrij klein

dan kunnen we bij benadering de gemiddelde OC berekenen door (177)
gelijk te stellen aan
ti cs—c
Q = OC WIlli<w . \
dt
(180)
to
cs
Ook hier moeten we de tijdintegraal
van het Oo-deficiet meten.
Het op deze wijze bepalen van de OC
vraagt veel tijd. Als het enigszins kan
meet men de OC, door evenals bij
geen Oa-verbruik in het water de beluchting te beginnen bij een laag O2gehalte en de stijging van het Û2-gehalte met de tijd na te gaan. Het O2verbruik moet hierbij in rekening worden gebracht. We zullen dit in 8.2. en
8.3. nader bekijken aan de hand van
een aantal min of meer geïdealiseerde
modellen.
Een van de voorwaarden waaraan
daarbij moet worden voldaan is dat
r, de snelheid van 02-binding per
volume-eenheid, gedurende de OCmeting onafhankelijk is van de Ooconcentratie, de plaats en de tijd.
Het blijkt dat r in een actief slibmengsel in veel gevallen voor 02-gehalten
boven een zeker (vrij laag) minimum
nagenoeg onafhankelijk is van het O2gehalte. Is dit het geval dan zal r bij
een zodanige menging dat het 02-gehalte nergens in het gehele volume
actiefslibmengsel beneden het genoemde minimum komt ook onafhankelijk
zijn van de plaats. We nemen hierbij
aan dat r ook constant blijft als het
actiefslibmengsel stroomt door een
intens turbulente beluchtingszone.
Een gedurende een zekere tijd constante r kan worden verkregen door
geen rioolwater toe te voeren en te
wachten tot de endogene ademhalingsfase is bereikt. Een andere mogelijkheid is om een overmaat rioolwater
toe te voegen zodat wat de ademhaling betreft de slibconcentratie de
beperkende factor wordt. In beide gevallen hebben we te maken met omstandigheden die niet met die van de
normale zuivering overeenstemmen.
In het eerste geval is het gehalte aan
organische stoffen klein, in het tweede
geval zeer groot, terwijl we door het
maximum 02-verbruik alleen een voldoend hoge 02-concentratie verkrijgen
als het slibgehalte laag of de OC zeer
groot is.
Een met de tijd constante r kan ook
worden verkregen door continu rioolwater en retourslib toe- en een evengrote hoeveelheid actiefslibmengsel af
te voeren. Er moet rekening mee
worden gehouden dat hierbij ook opH20 (2) 1969,nr. 25

geloste zuurstof kan worden toe- en
afgevoerd.
De grootte van r en de afhankelijkheid van de Os-concentratie en de tijd
kunnen worden bepaald door de beluchting stop te zetten en de daling
van de Os-concentratie met het verloop van de tijd te meten, terwijl het
slib door roeren in suspensie wordt
gehouden. Beter is het om deze meting
in een klein monster van het actief
slibmengsel uit te voeren. We kunnen
dan gemakkelijk en snel het Os-gehalte
wat verhogen. Bij gebruik van een
membraanzuurstofmeter
gekoppeld
met een recorder wordt een grafiek
verkregen waarin E = 100c/ c is uitgezet tegen de tijd. De tangens van de
hoek die de raaklijn in enig punt van
de curve maakt met de tijdas is gelijk
aan 100r/ . Om hieruit r te kunnen
/ Cs

berekenen moet c s bekend zijn. Op
deze wijze bepalen we de gecombineerde invloed van de Os-concentratie
en de tijd op r. De invloed van de tijd
alleen kunnen we nagaan door in hetzelfde monster de meting van de daling van het Os-gehalte met de tijd
één of meerdere malen te herhalen,
waarbij voor elke meting het Os-gehalte snel wordt verhoogd door beluchten. De hellingen van de raaklijnen van de opeenvolgende curven
bij eenzelfde 02-gehalte geven ons de
verandering van r met de tijd.
Er kan bij deze metingen gevonden
worden dat r afhankelijk is van de
Os-concentratie maar niet of nagenoeg
niet van de tijd. Om dan een OCmeting mogelijk te maken kunnen we
proberen een functie te bepalen waarin deze afhankelijkheid bij benadering
wordt uitgedrukt voor 02-concentratie
binnen de grenzen die van belang zijn
voor de OC-meting.
Bij de modellen in 8.2 en 8.3 beperken
we ons tot het geval dat r onafhankelijk is van de Os-concentratie.
Indien r onafhankelijk is van de 02concentratie kunnen we r ook continu
meten. Van het beluchte actiefslibmengsel uit de zuiveringstank wordt
met behulp van een pompje met een
constant debiet een monster genomen.
Hiervan wordt het Os-gehalte continu
gemeten. Het monster wordt daarna
door een buis of een vaatje waarin
het goed geroerd wordt, geleid. Alvorens het monster daarna weer aan
het actiefslibmengsel toe te voegen
wordt het Os-gehalte opnieuw gemeten. Het verschil van de beide Osconcentraties gedeeld door de verblijftijd van het monster is gelijk aan r.
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gehalte in de lucht is reeds genoemd
in 3. Hierbij behoeft wat r betreft niet
aan bepaalde voorwaarden te worden
voldaan. Deze methode is in het algemeen echter beperkt tot persluchtbeluchting en dan nog tot die gevallen
waarbij een goed representatief monster kan worden verkregen van de
ontwijkende lucht.

Het resultaat kan worden verkregen
in de vorm van een elektrisch signaal.
Het zal uit het voorgaande duidelijk
zijn geworden dat een OC-meting in
water met Os-verbruik minder eenvoudig is en minder nauwkeurige
resultaten oplevert dan één in water
zonder Os-verbruik.
Eigenlijk zouden we voor een OCmeting in een actiefslibmengsel de
ademhaling, bijvoorbeeld door één of
andere stof toe te voegen, moeten
kunnen stopzetten. Deze stof zou de
micro-organismen niet mogen doden
daar anders de celinhoud vrij zou
kunnen komen en het water een afwijkende samenstelling zou verkrijgen.
Bovendien is het weinig aantrekkelijk
om na de OC-meting een grote hoeveelheid slib en een niet werkende
zuiveringsinstallatie over te houden.
De toe te voegen stof — in een zodanig geringe hoeveelheid dat de OC
er niet door wordt beïnvloedt — zou
de ademhaling tijdelijk geheel of tot
een zeer lage constante waarde moeten reduceren. Het mooiste zou zijn
als na afloop van de OC-meting de
ademhaling weer geheel zou kunnen
worden hersteld door toevoegen van
een tweede stof. Het probleem is
echter om voor dit doel geschikte stoffen te vinden. Deze stoffen moeten
bovendien zonder bezwaar met het
effluent kunnen worden geloosd.
De mogelijkheid de OC te meten aan
de hand van de afname van het Os-

f
-log-j (1
[

}
) c - c [=
OC
J

8.2. De OC in een volume water met
momentane menging en een constant zuurstofverbruik
In het geval dat de in oplossing gegane O2 ogenblikkelijk door het gehele volume actiefslibmengsel wordt
gemengd en r, de snelheid van O2verbruik per volume-eenheid, een constante is kunnen we voor de bedQ
ca—c
luchtingsformule
= OC
dt
c8
schrijven:
de
+ r) = OC

(181)

dt
of
de

OC

dt

f

rV

1

\ (1

-)c.OC

J

l

Vc,

r

(182)
Integreren van (182) en invoeren van
de voorwaarde dat c = co voor t = 0
(co groter dan de minimum 02-concentratie waarbij r nog constant is)
geeft

1

rV

e,—c

V(

OC

2,303 Vc,

f
t —log <j (1
l

rV
]
)c s —c 0 JOC
J
(183)

OC
rV
of c = (1

)c
OC

B

f
- { (1
[

rV

,

Vc

*

1

(184)

OC -)cs—co J- e

J

rV
Uit (184) volgt voor t -> 00 c = c v s = (1

-)c„

(185)

OC
Evenals in 7.2. bij de beluchting van water zonder Os-verbruik nadert de O2concentratie hier asymtotisch tot een zekere eindwaarde, die men in dit geval
wel de schijnbare of virtuele verzadigingswaarde noemt. Deze virtuele verzadigingswaarde mag men niet verwarren met de werkelijke verzadigingswaarde.
1

(185) in (183) geeft — log (c„ —c) =

OC
t— log (cÏB—c;))
2,303 Vc s

(186)

Evenals (124) en (125) stelt (186) in een grafiek een rechte lijn voor. Deze
maakt met de tijdas een hoek a waarvoor geldt
1

OC

1

OC

(dus niet tga

tga- =
2,303

Vc s

)
2,303

(187)

Vc,
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Indien c s bekend is kan de OC dus op
dezelfde manier bepaald worden als
voor het geval dat er geen CVverbruik
is. Naarmate c vs kleiner is neemt echter de nauwkeurigheid van de meting
af.
Dat r constant is blijkt uit het feit dat
in de halflog.-grafiek een rechte lijn
wordt verkregen. Het is echter ook te
controleren door r op de in 8.1 aangegeven wijze te meten. Nu kan de
OC bovendien berekend worden uit
de voor r gemeten waarde daar uit
(185) volgt
(188)

OC = rV

De nauwkeurigheid is hierbij het
grootst voor kleine waarden van c vs
(mits c vs groter is dan de minimum
02-concentratie waarboven r constant
is). Is c s niet bekend dan kunnen we
de OC berekenen met behulp van
(185) en (187). Uit deze beiden volgt
OC = 2,303 c vs V tg« + rV

Om de bij een bepaalde temperatuur
gemeten waarde voor tg« om te rekenen op een andere temperatuur kunnen we dezelfde factor toepassen als
voor de beluchtingsconstante daar uit
(187) volgt
1

1
(190)

2,303 V
Indien tijdens het beluchten van het
actiefslibmengsel rioolwater met een
debiet vr en een 02-gehalte c,, en
retourslib met een debiet v,.a en een Oogehalte c l s wordt toegevoerd terwijl
tegelijkertijd een hoeveelheid actief
slibmengsel met een debiet va en een
02-gehalte c wordt afgevoerd dan
volgt uit de beluchtingsformule:
de

OC
•

dt

(

v a )c

-

cs

OC— rV + v,c r

(191)

Onder aanname dat va = vr + v l s
volgt uit (191) na integreren en invoeren van de voorwaarde dat voor
t = 0 c = co
- log (cvs—c)
OC + va c s
•t — l o g ( c ï s - c 0 )

(192)

2,303 Vc a
Hierin is de virtuele verzadigingswaarde
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OC + vac„
(193)
(cvs—c) in een halflog.-grafiek tegen
de tijd uitgezet vormt ook hier een
rechte lijn die een hoek « met de tijdas maakt waarvoor nu echter geldt
OC + v.tc,
tg« =

(194)
2,303 Vc a

of OC = 2,303 Vc s tg«— v a c s

(195)

Evenals in (187) is tg« niet afhankelijk
van r en eveneens niet van v,.cr en
i\ac,.s.

Echter wel van va. De invloed van de
temperatuur op tg« is nu niet gelijk
aan die op k.
Worden r, c,., c,.R, c vs , v,., v rs en va
gemeten dan kan de OC ook berekend
worden met behulp van (193) waaruit
namelijk volgt
OC = (rV + v„cvs— v,c,.— v rs c, B ) .
•

Evenals bij de beluchting van water
zonder Oo-verbruik is het in beginsel
mogelijk bij beluchting van een actiefslibmengsel te komen tot een OCmeter die continu de waarde van de
OC aanwijst.

de

(196)
OC = (V

c s —c v

+ rV +
dt

Is c s niet bekend dan kan de OC berekend worden met de uit (193) en
(194) af te leiden verg.
OC = 2,303 c vs V tg« +
+ rV — v r c r — v„c r i l

Oo-gehalte, zolang r constant is, volgens (183) of (192). De virtuele O a verzadigingswaarde is hierbij negatief
en kan dus niet werkelijk bereikt worden. Uit het verloop van het verkregen
gedeelte van de Oo-concentratiecurve
is deze niet reële virtuele 02-verzadigingswaarde evenals tga te berekenen
met de aan het eind van 7.2 aangegeven methode. Indien de OC en r
niet geheel constant zijn kunnen hierbij echter vrij grote fouten gemaakt
worden. Uit de helling van de raaklijn
aan de beluchtingscurve in enig punt
en de daarbij behorende waarde van
(cs—c) en r is de OC ook te berekenen.

Uit (191) volgt

cs

(189)

Hierna kan c s berekend worden met
(185).

tg«

OC — rV + v r c r + v r s c r s

(197)

Vervolgens kan c s berekend worden
uit (193).
Rioolwater en retourslib bevatten in
de regel geen zuurstof, zodat we dan
de waarde van vr en v,.s bij toepassing
van (197) niet behoeven te kennen.
Voorwaarde is wel dat va = vr + v ls
en dat deze waarde constant is.
c vs is afhankelijk van de OC, r en
eventueel andere variabele factoren
(zie verg. 183 en 193). Het is dan ook
veel minder constant dan c s zodat de
methode om tg« direkt te bepalen
met een logarithmische recorder hier
minder in aanmerking komt.
In een normaal werkende zuiveringsinstallatie is c vs veelal zo klein dat
tg« niet nauwkeurig is te bepalen en
we de OC slechts met verg. (188) of
(196) kunnen berekenen.
Het Oo-gehalte blijft nul als het mogelijke Oo-verbruik groter is dan de OC.
Daar het werkelijke 02-verbruik nu
niet bekend is kan de OC niet worden
berekend. Als het volume van het
actiefslibmengsel niet te groot is kunnen we in beginsel de OC nog wel
bepalen door het 02-gehalte met zuivere zuurstof snel op 10 à 20 mg/l te
brengen. Na deze verrijking daalt het

s

(198)

crs)•

csDe termen uit het rechterlid van (198)
zijn op elk moment te meten zodat de
OC is te berekenen. Worden de waarden van de diverse grootheden bij de
meting omgezet in evenredige elektrische signalen en deze overeenkomstig
(198) gecombineerd dan wordt een
elektrisch signaal verkregen dat evenredig is met de op elk moment bestaande OC.
va> vi-> vr8> c r e n c rs behoeven hierbij
niet constant te zijn. Om op de in 8.1
aangegeven wijze r continu te kunnen
meten moet r onafhankelijk zijn van
de tijd. Mits een verandering van r
echter langzaam plaats heeft geeft dit
een te verwaarlozen fout. Hoewel
instrumenteel niet eenvoudig lijkt deze
continu OC-meting toch aantrekkelijk.
De invloed op de OC van een verandering van de hoeveelheid en de
samenstelling van het rioolwater, een
verhoging van het actief slibgehalte,
toevoegen van een bepaalde stof, enz.,
is snel bekend.
8.3. De OC in een volume water met
een regelmatig circulatiepatroon
en een constant zuurstofverbruik
Bij een intensieve plaatselijke beluchting hebben we niet te maken met
momentane menging. Voor de O2H20 (2) 1969,nr.25

deficieten in het naar en van de beluchter stromende water geldt:
c„—c,

OC
=(1

Cs

)

C

(199)

vC s

Bij een regelmatige circulatie in het
gehele volume water, met daarbij geen
plaatsen waar het water zeer slecht
wordt uitgewisseld en met een zodanig
Oa-verbruik dat het C>2-gehalte nergens nul is zal ook nu bij benadering
verg. (140)

cB-

Z en verg.

De voor tga gevonden waarde is dus
onafhankelijk van de plaats waar het
verloop van het O^-gehalte wordt gemeten. De virtuele verzadigingswaarde
hangt echter wel van de plaats af.
De waarde van Z (en Z') kan worden
afgeleid als het stromingspatroon bij
benadering door een of ander eenvoudig model kan worden weergegeven.
Dit is het geval bij de oxydatiesloot.
Ook bij Oo-verbruik heeft het Oo-gehalte in de lengterichting van de sloot
bij benadering een lineair verloop zodat Z evenals bij geen 02-verbruik
OC
). Uitgaande
2vcs
van het model met ideale opschuiving
kunnen we bij een constant 02-verbruik afleiden dat eveneens geldt
gelijk is aan (1

Z ' van toepas-

(150)
opiaats

sing zijn.
Z en Z ' worden mede bepaald door
het stromingspatroon en behoeven in
zuiver water en in een actief slibmengsel niet hetzelfde te zijn (bijvoorbeeld
door de invloed van detergenten).

OC
tg« = log (1

)— y /\

Het afleiden van formules voor de
berekening van de OC als tijdens de
beluchting rioolwater en retourslib
worden toegevoerd en actiefslibmengsel wordt afgevoerd, is bij een model
met plaatselijke verschillen in de O2concentratie minder eenvoudig dan bij
het model met de momentane menging. Dit geldt ook voor het toepassen
van een continue meting van de OC.
We zullen dit moeten oplossen met
behulp van enige verwaarlozingen en
benaderingen. Daar dit van geval tot
geval kan verschillen zullen we er niet
nader op ingaan.
Alle bovengenoemde formules zijn alleen geldig als r tijdens de meting
constant is. Dit is niet meer het geval
zodra op enige plaats het Oa-gehalte
tot nul nadert. In de oxydatiesloot zal
het Oagehalte juist bovenstrooms van
de beluchter het eerst nul worden. In
dit geval is de 02-toevoer gelijk aan
O C l o U a l = O d + A .OC*(1

dQ

dCgemidd.

Uit

Vdt

+ rV = — Z V
dt

d(c s —c)
+ rV = OC (
dt

cs^c
) (200)
cs

(zie verg. 174).

volgt als we r en Z constant aannemen, na integreren en invoeren c = co voor
t = 0:

1

1

)cs—c \ =
OC
J

2,303

v
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ZVc s

1
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J
(201)

(201) stelt in een halflog.-grafiek een rechte lijn voor met
OC
tg« =

zodat OC = 2,303 c s tg« . V Z, hetgeen dezelfde formule
2,303 Z c s V

is als in het geval zonder 02-verbruik (zie verg. (148)).
rV
Voor t -> cc wordt c = (1

(202)

-)c.
OC

De waarde van Z is niet zo eenvoudig te bepalen daar tijdens het mengen na
stopzetten van de beluchting zuurstof wordt verbruikt. Bij een lage waarde van
de virtuele verzadigingswaarde is tg« moeilijk nauwkeurig te bepalen. Dan kan
de OC beter berekend worden met behulp van (202). Hierbij moet r bekend
zijn, Z echter niet.

l
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Z'OC

1

1
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De Oo-toevoer in een 02-verbruikend
actief slibmengsel kan om twee redenen afwijken van hetgeen werd verwacht op grond van de in zuiver water
gemeten OC. De eerste reden is een
verandering van de hoeveelheid grensvlak tussen lucht en water of van de
overdrachtscoëfficiënt onder invloed
van in het actief slibmengsel aanwezige
stoffen.

effect optreden daar

Het verloop van het Oa-gehalte met de tijd op een willekeurige plaats wordt
verkregen door verg. (140) en (150) in te vullen in (201) hetgeen oplevert:
ZrV

In de praktijk blijkt het 02gehalte in
de oxydatiesloot dikwijls over een
zekere lengte bovenstrooms van de
beluchter 0 te zijn en soms zelfs over
nagenoeg de gehele lengte. In het laatste geval is de 02-toevoer gelijk aan
OCi + A . OC*.

Een tweede reden kan zijn een verandering van de onderlinge verhouding van de plaatselijk aanwezige O2deficieten tengevolge van Oo-verbruik.
Het 02-verbruik kan vooral invloed
hebben als we de OC van meerdere
beluchters tesamen hebben gemeten.
Maar ook bij één beluchter kan het

Deze waarde die na een oneindig lange tijd beluchten gemeten kan worden in
het naar de beluchter stromende water kunnen we ook hier de virtuele Ooverzadigingswaarde noemen.

log \ (1

OCi
)
2vc„

(203)

kleiner

kan worden door 02-verbruik (zie
hiervoor 2.7.).
Bij een ideaal model met momentane
menging is het 02-deficiet overal gelijk
zodat 02-verbruik geen invloed heeft,
tenzij het zo groot is dat het 02-concentratieverval in het grenslaagje van
de fasegrens tussen lucht en water
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wordt veranderd. Een biologisch O2verbruik acht men hiervoor echter niet
groot genoeg.
Hoewel in een zuiveringsinstallatie de
menging niet momentaan plaats vindt
zijn de verschillen in Oo-deficiet, de
grootte van het volume water waarin
de eigenlijke beluchting plaats heeft
(de beluchtingszone) en het 0-_>-verbruik van dien aard dat in het algemeen niet is te verwachten dat door
het Og-verbruik de 02-toevoer belangrijk wordt vergroot. Heeft het 02-verbruik in een bepaald geval wel een
belangrijke invloed dan zal dit effect
bij een meting van de OC moeilijk als
zodanig zijn te onderscheiden en de
toename van de Oa-toevoer waarschijnlijk worden toegeschreven aan
een vergroting van de hoeveelheid
grensvlak of de overdrachtscoëfficiënt.
9. De OC en het benodigde arbeidsvermogen
Naast de OC heeft de beluchter nog
andere eigenschappen die in de praktijk van belang zijn. Eigenschappen
zoals de robuustheid, bedrijfszekerheid, levensduur, kostprijs, enz. worden hier niet behandeld.
Wel moeten we ingaan op het energieverbruik van de beluchter. Het is gebruikelijk tijdens de metingen van het
zuurstoftoevoervermogen ook het door
de beluchter opgenomen arbeidsvermogen te meten. Het quotiënt van
beide vermogens geeft direct de opbrengst aan opgeloste zuurstof per
eenheid van arbeid (b.v. in g02/kWh).
Deze opbrengst geldt uiteraard bij een
deficiet van 100% en is bij een kleiner
deficiet evenredig minder.
Men kan het netto vermogen, dat is
het aan de eigenlijke beluchter toegevoerde vermogen meten, maar ook het
door de aandrijvende motor opgenomen bruto vermogen. Dit laatste is
voor de praktijk het belangrijkst.
Nnetto/ivj
' s het rendement van de
Nbruto

motor en het koppelingsmechanisme
tussen motor en beluchter. We moeten
aannemen dat men in de praktijk de
motor en het overbrengingsmechanisme zodanig kiest dat bij het onder
normale bedrijfsomstandigheden benodigde vermogen het rendement zo
groot mogelijk is. De OC van een
beluchter wordt echter dikwijls onderzocht bij sterk uiteenlopende indompeldiepten en toerentallen. De aandrijvende motor wordt dan gekozen
naar het maximaal te verwachten vermogen terwijl een extra mechanisme
wordt toegevoegd voor het regelen
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van het toerental. Het energierendement is dan soms vrij laag zodat de
gemeten brutovermogens niet reëel
zijn voor de praktijk. Hierop moet
men dus letten.
Bij de persluchtbeluchting berekent
men het nettovermogen vaak uit het
luchtdebiet en de overdruk van de
perslucht.Het brutovermogen berekent
men hieruit dan soms weer door voor
de verliezen in de luchtleidingen, de
compressor en de motor een of andere
factor aan te nemen. Ook deze waarden moet men dus kritisch bekijken.
Persluchtbeluchting wil men ook wel
eens beoordelen naar de benutting van
de zuurstof d.w.z. naar het percentage
van de in de lucht aanwezige O2 dat
in oplossing gaat in Oa-vrij water.
Ook hiermee moet men voorzichtig
zijn. Het is heel goed mogelijk dat het
benodigde arbeidsvermogen voor het
verkrijgen van een bepaalde OC bij
het toepassen van een grote hoeveelheid lucht op een geringe waterdiepte
en met een kleine 02-benutting minder
is dan bij het toepassen van een kleine
hoeveelheid lucht op een grote waterdiepte en met een grotere 02-benutting.

KL

bruto overdrachtcoëfficiënt

(14)

A

contactoppervlak

(14)

t

tijd

(14)

D

diffusieconstante

(16)

r
r

vloeistof-vernieuwingen
per tijdseenheid
(16)
02-verbruik waarbij
02-concentratie niet
beperkend is
(51)

L

filmdikte

(16)

k

beluchtingsconstante

(15)

OC

zuurstoftoevoervermogen

(23)

v

debiet

(27)

v

stroomsnelheid

k*

beluchtingsconstante per
oppervlakte-eenheid
(40)

c*

plaatselijke 02concentratie

(40)

b

breedte

(40)

O

natte doorsnede

(46)

O

grafiek oppervlak

(138)

R

(52)

8

(54)

De hoeveelheid lucht die ons in de
atmosfeer ter beschikking staat is onbeperkt en het doel van de beluchting
is tenslotte niet het verkrijgen van zo
zuiver mogelijk stikstofgas.

V

volume

(55)

H

diepte

(71)

Hiermee wil overigens niet gezegd
worden dat de Oa-benutting niet van
belang kan zijn om een inzicht te krijgen in de werking van een beluchter.

a

(72)

B

(76)

Lijst van symbolen

P
p
y
H
c
cs
C
l
Zj
f
f'
M
h
i+
iC'
T

beschreven
bij formule
luchtdruk
(11)
partiële druk
(1)
activiteitscoëfficiënt
(1)
Henry coëfficiënt
(1)
02-concentratie
(1)
verzadigingsconcentratie
concentratie in
g . mol . per 1
(2)
ionensterkte
(3)
ionwaardigheid
(2)
(8)
mol . gewicht

cone, in g/l
temperatuur in °C

(5)
(5)
(5)
(8)
(12)

(54)

Iroax. percentage O2, dat bij
c = 0 in oplossing gaat (72)

A*o

de hoeveelheid grensvlak
juist boven de diffusor (87)

a

factor voor de invloed
van een stof op k

ß

factor voor de invloed
van een stof op c s

Q

opgeloste hoeveelheid
zuurstof

i

electrische stroomsterkte (99)

a

celconstante

(99)

E

electrische spanning

(100)

T

90% tijd nodig voor 90%
daling

Z

(140)

Z'

(150)

r

snelheid van Oi-binding
per volume eenheid
(181)

N.B. Daar de volgorde der symbolen, de
loop van het betoog volgt, treft men de niet
door formules beschreven symbolen tussen 2
in de lijst op elkaar volgende formules aan.
• zie voor literatuurlijst pag.649
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ook dat deze beluchters weinig of niet gevoelig zullen
zijn voor detergenten.
Voorheen is wel gesteld dat voor grote rioolwaterzuiveringsinstallaties ( > 100.000 inwoners) de oppervlakte beluchter tengevolge van het grote aantal te installeren
eenheden hiervoor minder geschikt zou zijn en dat daarom dit bij uitstek het terrein is voor het persluchtsysteem.
De opkomst van beluchters als de BSK, de Simplex
typen, de Gyrox, enz. met diameters tot 3 à 4 meter en
zuurstoftoevoervermogens tot een 250 kg 02/h, en het
feit dat men er niet voor terugschrikt één zo'n beluchter
op te stellen in een tank van een inhoud tot omstreeks
1200 m 3 heeft deze zienswijze wel geheel doen veranderen.
Welk beluchtingssysteem men ook neemt het mengen en
beluchten van het afvalwater-actief-slibmengsel wordt
door één apparaat verzorgd. Van de mate waarop beluchter en beluchtingstank op elkaar zijn afgestemd zal
het energieverbruik afhangen. Zo kan het uitmaken of
een borstelbeluchter wordt gebruikt in een tank met verticale circulatie of in een horizontaal stroomcircuit bij
een gemiddelde stroomsnelheid van bij voorbeeld 0,3
m/sec. De invloed van de tankgrootte is gebleken uit
metingen van het Emschergenossenschaft aan rotatie
symmetrische beluchters. In een tank van 680 m 3 inhoud
werd aldaar voor een beluchter een zuurstoftoevoervermogen per kWh geregistreerd van 3,3 kg O2, terwijl
onder overigens gelijke omstandigheden in een tank van
ca. 1200 m 3 een bedrag van 1,5 kg 02/kWh werd gemeten. Hieruit blijkt wel dat het zonder meer vermelden
van een beluchtingsrendement zeer misleidend kan zijn.
Daar en boven is dergelijk cijfermateriaal overwegend

verkregen uit metingen van het zuurstoftoevoervermogen
met leidingwater als het te beluchten medium waarbij
dikwijls vergeten wordt de bij de meting gebruikte werkwijze aan te geven. Het is om der wille van de reproduceerbaarheid dat in leidingwater wordt gemeten, echter
leidingwater kan niet worden gelijk gesteld met een afvalwater-actief-slibmengsel. Beter voor de beoordeling van
de economie van een beluchtingssysteem zou dan ook
het aantal kWh zijn dat nodig is om de zuurstof te
leveren voor de mineralisatie van 1 kg BOD5.
Doch ook deze waarde is niet algemeen toepasbaar vanwege de afhankelijkheid van een aantal parameters, zoals
daar zijn de kwalitatieve samenstelling van het afvalwater, de BOD ruimte belasting van de beluchtingstank
(kg BOD/m 3 dag), de slibconcentratie in de beluchtingstank en het gewenste zuiveringsrendement.
De opdracht een economisch verantwoorde keuze te doen
uit de voorhanden zijnde beluchtingssystemen is in feite
alleen goed uit te voeren na een vergelijkend onderzoek
over een niet te kort tijdsbestek met het betreffende afvalwater onder de proces omstandigheden van de uiteindelijk te bouwen zuiveringsinstallatie.
Het is zonder meer duidelijk dat zulk een onderzoek niet
is te realiseren en dat men zijn keuze wel zal moeten
baseren op grond van meetgegevens op uiteenlopende
plaatsen verkregen en gekoppeld aan een wel uitgebalanceerde dosis optimisme en scepcis, ten aanzien van de
uit te verkiezen apparatuur.
Met dit voor ogen zij ter afsluiting gereproduceerd een
aan dr. ing. Kiess van het Wupperverband ontleend overzicht betreffende het energieverbruik bij enige beluchtingssystemen.

Zuiveringsinstallatie

inw.-ekw.

soort beluchting

Hamburg
Wuppertal-Buchenhofen
Frankfurt
Geseke
Landwehrbach
Murrhardt
Nordhorn
Stuttgart-Mühlhausen

1.350.000
850.000
1.250.000
16.500
20.000
24.000
257.000
1.300.000

borstels
grove bellen
middelgrote bellen
Simplex
Simplex
middelgrote bellen
Vortair
perslucht
borstels
BSK Turbine

Dornstadt

5.000

zuiveringsrendement %

kWh/kg BOD
reductie

70-75
65
78
94
95
70-90
94
70-90
70-90
90

0,45
0,7-0,8
0,5-0,8
0,5
0,5-0,6
0,5-0,8
0,8-0,9
0,3-0,6
0,5-0,9
0,7

• vervolg van pag. 642
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