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Aeratie van water met behulp van rotoren
Het oplossen van zuurstof in water
met behulp van een daarin roterend
systeem is een werkwijze, die door
Haworth reeds in 1916 werd toegepast in de vorm van zgn. Haworth
„paddels". Deze methodiek wordt, in
slechts weinig gewijzigde vorm, in
Engeland nog wel toegepast, o.a. te
Manchester. Kessener, met voor ogen
de fijne belletjes die ontstaan door het
heen en weer bewegen van een bezem
in het water, lanceerde een borstelwals
bestaande uit een houten cylinder van
60 à 70 cm diameter, bezet met bundeltjes piassave borstelmateriaal, die
met een toerental van ongeveer 60
omwentelingen per minuut roteerde.
In 1926 werd zulk een borstelinstallatie aangebracht bij het slachthuis te
Apeldoorn en daarop volgden de
slachthuizen in Beverwijk (1929), Helmond, Heerlen en Zwolle (1930). Het
systeem bleek goed te voldoen in installaties van 800 -40.000 inwoners
doch de bouw van de borstel was
uiteraard aanleiding dat men streefde
naar verdere verbeteringen.
Hussmann [1] zocht naar een meer
technische constructie; hij nam een
stalen as, waarop „federnde Metalflächen" in de vorm van getande stalen platen. „Men kan het beste roestvrij staal gebruiken", zegt hij in zijn
octrooi, „maar ook ander materiaal is
bruikbaar; essentieel is slechts dat de
verende eigenschappen van de piassave
borstel behouden blijven op zelfs nog
overtroffen worden". De inplanting
van de kammen op de borstelas was
radiaal en de diameter belangrijk kleiner dan de 70 cm van de piassave
borstel, afb. 1.

mogelijk was, meer dan tweemaal zoveel zuurstof in het water kunnen
brengen. Ook in de Verenigde Staten
meldde hij deze vinding aan (27 september 1935, Serial nr. 42.518) en verkreeg daarop octrooi (US Pat. Nr.
2.098. 152 dd 2 november 1937).
Aanvankelijk werd de borstel uitgevoerd met een diameter van 32 cm,
daarna volgde 36 cm diameter en in
de installaties welke vlak voor de
tweede wereldoorlog nog klaar kwamen zoals te Tilburg, werden borstels
van 42 cm doorsnede toegepast.
Er bestond echter geen bepaalde reden
hierin de maximaal toelaatbare borsteldiameter te zien en proefnemingen
met borstels van 50 cm en meer hebben dan ook volkomen aan de verwachtingen voldaan.
Wanneer men het systeem der aeratie
d.m.v. roterende lichamen wil vergelijken met andere systemen (bv. werkend met perslucht) dan zijn er drie
factoren die van belang zijn:
le. de bouwkosten van beluchtingsbassins en andere voor de verschillende systemen nodige voorzieningen;
2e. de hoeveelheid zuurstof, die met
een bepaalde methodiek in het
water kan worden gebracht;
3e. de daarvoor nodige hoeveelheid
energie, of met andere woorden:
de hoeveelheid energie voor het
oplossen van een bepaalde hoeveelheid zuurstof vereist is.

Wat betreft het eerste punt kan gezegd worden dat door Pasveer [3] is
aangetoond dat bij de biologische
oxydatie van afvalwater de oxydatiesnelheid der organische stoffen bij de
tot nu toe gebruikelijke systemen
meestal belangrijk zou kunnen worden
opgevoerd. Wanneer de zuurstoftoevoer vergroot wordt, kan de oxydatie
naar rato sneller verlopen. De verblijftijd van het afvalwater in het zuurstofrijkere milieu kan daardoor evenredig korter zijn. Een grotere zuurstofconcentratie kan bv. worden bereikt
door de aeratietank ondieper te maken.
Dat het reinigingseffect in een kleine
tank hetzelfde blijft (meer dan 90 %)
is uit de resultaten van een proefinstallatie in het sanatorium „De Klokkenberg" gebleken.
Veel toepassing heeft deze „kleine
tank-methode" in Nederland echter
niet gevonden. Wel is dit in Duitsland
in de zuiveringsinstallatie te Detmold
[4] die in 1954 gebouwd werd, gebeurd waar verblijfstijden van 40 en
60 minuten werden toegepast, evenals
in de Engelse installatie te Rochdale
[5] bij Manchester, waar niet zozeer
de tanks kleiner gebouwd werden,
doch uiteindelijk slechts % van het
totaal aantal beluchtings tanks werd
gebruikt voor de oorspronkelijke hoeveelheid afvalwater dank zij het feit
dat door gebruik van rotoren van
grote cap. viermaal zoveel zuurstof
in het water kan worden gebracht.

Afb. 1-Kessenerborstel indeinstallatie Tilburg.

In 1935 verkreeg Kessener [2] een
Duits octrooi, waarin de kammen niet
radiaal, doch onder zekere hoek op de
as werden ingeplant, zodat zij het
wateroppervlak in horizontale stand
zouden raken. Het zal duidelijk zijn
dat dit slechts bij één bepaalde indompelingsdiepte mogelijk is. In zijn
octrooi vermeldt Kessener voorts, dat
de agitatie van het wateroppervlak
door de daarop slaande kampunten en
de aanwezigheid van bellenbanen, die
door de beweging van de kammen in
het water worden teweeg gebracht, als
zeer belangrijk moeten worden beschouwd. Met zijn nieuwe opstelling
zou hij,gerekend naar hetgeen destijds
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Wat betreft het tweede punt is gebleken dat de hoeveelheid zuurstof,
die door roterende lichamen in water
kan worden gebracht, afhankelijk is
van de doorsnede van het roterende
lichaam en het toerental, de indompelingsdiepte der op de as aangebrachte
beluchtingslichamen en hun kenmerkende vorm. Zoals later zal worden
beschreven is het bv. mogelijk om, bij
toepassing van speciale rotortypen,
6000 à 7000 gram zuurstof per uur
per m rotor in het water te brengen,
inplaats van de onder dezelfde omstandigheden bij de Kessenerborstel
gebruikelijke 600 gram.
De hoeveelheid zuurstof, die met een
bepaald type borstel aan water toegevoerd kunnen worden is het onderwerp van uitvoerige onderzoekingen
in de jaren 1955-'57 geweest. Zij werden technisch ondersteund door de fa.
Passavant, die zelfs gedurende geruime
tijd een van haar medewerkers, Dr.
Muskat, in Den Haag detacheerde. De
resultaten van het onderzoek werden
neergelegd in een rapport getiteld
„Zuurstoftoevoer aan water met behulp van roterende lichamen" [6]. Bij
het onderzoek werd gebruik gemaakt
van een tank van 2,1—2,5 m 3 inhoud
met glazen zijwanden, zodat de stromingen in de tank en situaties bij de
borstel fotografisch konden worden
vastgelegd.
Aanvankelijk werden borstels onderzocht die alleen gebaseerd waren op
de Kessener borstel, d.w.z. een as met
daarop bevestigd 12 platen met puntvormige tanden, die elk voor zich hetzelfde oppervlak hadden als de ruimte
tussen de tanden. De „Oxygenation
Capacity (OC) van de borstel werd
dan bij verschillende indompelingsdiepten en toerentallen bepaald, terwijl
tegelijkertijd de verbruikte energie
werd gemeten met een zgn. balans inrichting die op de borstel-as was aangebracht. Zodoende kon ook de netto
economie (OC/N) worden berekend;
een gegeven dat van veel belang moet
worden geacht.
Uit proeven bleek alras dat de OC
verhoogd werd door het toerental te
verhogen en/of de indompelingsdiepte
der tanden te vergroten. Ook diametervergroting bij eenzelfde toerental had
dit effect.

Afb. 2-Roterenmetbeluchtingselementen van5 cm breed en5 cm tussenruimte, zoals door
defirmaPassavant worden geconstrueerd.
Het leek dus alsof de vergroting van
diameter gunstig zou zijn, hetgeen ook
gold voor een verhouding landoppervlak : tussenruimte van 1 : 1 . Fotografisch bleek dat vooral aan de uiterste
punt van de tanden een intense turbulentie optrad, zodat getracht werd
deze te vergroten. Aanvankelijk werden bij 42 cm 0 hoekijzer tanden geprobeerd, daarna bij 50 cm weer constructies met een verhouding tandoppervlak : tussenruimte van 1: 1,5 en
1 : 1.
De breedte van de hoekijzer tanden
was 2 cm, hetgeen bv. inhield dat voor
1 m rotor 12 x 25 = 300 tanden op
de ondersteuningslijsten moesten worden gelast! Het aanzien van dergelijke
beluchters was daardoor ook geheel
anders geworden dan van een Kessener borstel, zodat zij sindsdien door
ons steeds aangeduid zijn als beluchtingsrotoren.
Teneinde een onderlinge vergelijking
mogelijk te maken is steeds de waarde
van OC en OC/N beschouwd voor
13 cm indompelingsdiepte (gemeten
aan de stilstaande rotor) voor een
variërend toerental en een eventuele
variatie in diameter.
Bij de hoekijzer constructie van 50
cm 0 werd het gunstigste resultaat verkregen met verspringende tanden, verhouding tandoppervlak : tussenruimte

TABEL I -OCenOC/NvanKessener borstel typen.
diameter
1 klassieke Kessener borstel 42 cm 0
2 klassieke Kessener borstel 42 cm 0
3 klassieke Kessener borstel 50 cm 0
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verh. tandtussenruimte

OC

OC/N

1 :1
1 : 1,5
1 :1

1400
1000
2000

2650
2300
2750

1 : 1. De OC was 2950 en de OC/N
2950. In deze laatste waarde is, zoals
in het voorgaande reeds werd uiteengezet, genomen de neto energie, dus
de energie welke aan de as wordt afgegeven.
Een opmerkelijk verschijnsel bij het
onderzoek van deze hoekijzer-tanden
was dat er een beduidend verschil in
OC was tussen tanden, die het water
eerst met de uiteinden van het hoekijzer troffen en tanden die het eerst
met het hoekpunt der twee zijkanten
in het water kwamen. In het eerste geval zou men kunnen denken dat het
water direct over de breedte van 2 cm
geagiteerd werd, terwijl in het tweede
geval de V-vorm de groef in het water geleidelijk vergroot, hetgeen een
egalere stroming om de tand geeft. De
OC's waren bij 13 cm indompeling en
120 toeren per minuut 3000 en 2600
g Oa/h/m.
Nog sterker kwam dit tot uiting in
proeven, waarbij een kooi rotor werd
gebruikt van 70 cm 0 met langslijsten,
die uit een V-profiel bestonden waarop de beluchtingsplaatjes met schroeven waren bevestigd. Wanneer deze
elementen verwijderd werden zodat
slechts een cylindrisch lichaam overbleef, kon wanneer deze V-lijsten met
de open kant het eerst hetwater troffen
een OC bereikt worden bij 90 omw.
per min. en 16 cm dip van 3060 g O2,
terwijl de omgekeerde draairichting
1940 g O2 opleverde. Het is dus van
uitermate groot belang om de tanden
een optimale turbulentie te weeg te
brengen. Daarnaast is echter een punt
om zoveel mogelijk van deze tanden
te hebben.
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TABEL -Rotoren van 50 cm diameter bij 100 r.p.m
tandbreedte

Type
Kessener
A
A
A

tussenruimte

aantal
tanden

1

OC/M
rotor

OC per
tand

in g 0 2
1,7

2

792
300

1350
2100

7,0

3
5
100

198
120
12

2500
3200
2200

12,6
26,6
185,0

Daar de vlakke toprand van 2 cm zeer gunstige resultaten gaf werd deze uitgebreid eerst tot 3 cm, toen tot 5 cm, daarna tot 7 en 10 cm. De volgende
resultaten werden verkregen.
TABEL II - OC en OC/N van rotoren met rechthoekige tanden.
diameter
1. Rotor met
rechthoekige
tanden
2. Rotor met
rechthoekige
tanden
3.
4.

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

verh. tandtussenruimte
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1,5
0,5
1
1,5
0,6
1
0,3

Ofschoon er geen eenvoudige algemene lijn in de resultaten valt te bespeuren blijkt toch wel dat de rotor
met 5 cm brede bladen en een tussenruimte even groot als de tand (verhouding 1: 1),waarbij iedere volgende
rij tanden 5 cm verspringt, zeer gunstige resultaten geeft bij deze onderlinge vergelijking.
Toen later bij de ontwikkeling van de
oxydatiesloot behoefte bleek te bestaan aan een rotor van nog groter
diameter (70 cm bv.) teneinde de lagers hoger boven de waterspiegel te
hebben, werden hiervoor als beluchtingselementen ook de plaatjes van 5
cm breedte gekozen. Het is hierbij
zaak een zo scherp mogelijke rand te
kiezen want de turbulentie achter de
tand is van essentieel belang. Een
rotor met cylindrische staven heeft
een lage OC: het water stroomt veel
te gemakkelijk langs de tanden en er
treedt weinig turbulentie op, ook de
voortstuwing wordt minder zoals bleek
bij een oxydatiesloot te Coventry, waar
heel speciaal water belucht moest worden. Het bevatte zoveel calcium-verbindingen, dat de tanden geheel overdekt waren met een CaCOs neerslag.
De normale snelheid, diemet een kooirotor van 70 cm 0 en 75 rpm wordt
verkregen van 30 cm/sec was daardoor tot ongeveer de helft gerduceerd,
met als gevolg minder zuurstof toevoer, uitzakken van het slib en sterk
verminderde zuivering!
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tandbreedte

OC

OC/N

3 cm
3 cm
3 cm
5 cm
5 cm
5 cm
7 cm
10 cm

3500
3750
3100
>4200
3150
3800
±2650
2960

3050
3700
2600
±3400
2750
2950
±2500
2640

Afzettingen op de tanden werden ook
geconstateerd bij de proefinstallatie te
Oldeholtpa. Daar werd nagegaan of
ijzerhoudend grondwater met rotoren
belucht kon worden. Het bleek dat op
de gedeelten van de rotoren, waar weinig turbulentie was (dus dicht bij de
as) ijzer en mangaan afzettingen optraden. Deze waren vrij hard van consistentie en gaven, wanneer ze periodiek afgebikt werden nogal wat moeilijkheden. Overigens was niet alleen
de zuurstoftoevoer zeer bevredigend,
doch ook de ontkoolzuring was prima.
Een COo gehalte van 80 mg/l werd
onder bepaalde omstandigheden in
± 4 minuten teruggebracht tot minder dan 20%. Zou een netto economie
van 3400 in praktijkinstallaties kunnen
worden toegepast, dan zou de rotor
daarmede vooraanstaan in de rij der
beluchters. Het is echter gebleken dat
voor onderlinge vergelijking de gebruikte tank weliswaar nuttig was,
doch dat wel degelijk moest worden
geraliseerd dat het beluchte watervolume bij onze proefopstelling naar
verhouding klein en daardoor de turbulentie extreem groot was.
Proeven, die later verricht werden gaven hierover een duidelijk inzicht en
de beluchtingsrotoren bleven daardoor
weliswaar bij de goede beluchters geclassificeerd, doch niet meer als de
allerbeste qua OC en OC/N.

TABEL III - Verband tussen OC/N en tankdoorsnede.
natte toerendoorsnede tal/m
2,2 m2
5,7 m2
13 m«

75
75
75

dip
16cm
16cm
16cm

OC
4200
3400
2400

OC/Kwh
3450
3000
2080

Vooral voor berekeningen van de OC
van kooirotoren die gebruikt moeten
worden in oxydatiesloten, waar per m
rotor een volume van 150 m 3 aanwezig is, is het kennen van de juiste
OC onder die omstandigheden van
grote waarde. De vraag is of er behalve het volume water per m rotor
ook nog andere factoren zijn die de
OC kunnen beïnvloeden en het ligt
voor de hand, gezien het ongunstige
effect van oppervlakte-actieve stoffen
op de perslucht-aeratie, ook hier de
invloed van detergenten na te gaan.
Het bleek dat deze invloed soms zeer
sterk kan zijn. Zo werd onder omstandigheden waarbij de rotor in schoon
water 600 g 0o/m/h leverde, door 10
mg detergent (alkylarylsulfonaat) per
liter deze OC op 1140 g gebracht. Bij
2,5 mg/l detergent was dit effect
slechts een verhoging tot 700 g O2.
Met een alkylsulfaat daarentegen werd
de OC tot 930 g verhoogd.
Daar het schuim in beluchtingstanks
vaak ernstige technische moeilijkheden
oplevert werd ook de invloed van
anti-schuim-olie (A.S.O.) nagegaan.
Het bleek dat met A.S.O. de oorspronkelijke OC weer werd verkregen van
nagenoeg 600 g/m/h. Bij het alkylsulfaat bleef de OC beter en ook voor
een nonionic, die de OC op 1040 g
02/h/m rotor had gebracht bleef deze
waarde praktisch dezelfde. De invloed
van deze oppervlakte-aktieve stoffen
op de beluchting is dus zeer gecompliceerd, te meer daar het „verbeterde"
effect vrijwel geheel verdwijnt wanneer met hogere OC's wordt gewerkt.
Bij een OC van 2000 is er nagenoeg
geen invloed meer te bespeuren van
10 mg detergent op de OC.

TABEL IV -Invloed van detergenten en
ASO op de OC van roterende-borstelaeratie.
[. Na-alkylarylsulfonaat
blanco
2,5 ppm detergent
2,5 ppm detergent +
2 ppm A.S.O.
10 ppm detergent
10 ppm detergent +
8 ppm A.S.O.
1. Na-alkylsulfaat
blanco
2,5 ppm detergent
2,5 ppm detergent +
2 ppm A.S.O.

OC
600
716
647
1143
617
600
933
818
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III. Lissapol N
bianco
10ppm detergent
10ppm detergent +
8 ppm A.S.O.
IV. A.S.O.
bianco
2 ppm A.S.O.

600
1040
1020
600
580

Door de experimenten in een tank met
glazen wanden te verrichten bestond
de mogelijkheid de beweging van de,
in het water geslagen bellen te bestuderen. Bij de proeven met detergenten werd nu het volgende opgemerkt.
Wanneer een rotor van 50 cm 0 met
110—120 omwentelingen per minuut
draait bij een indompeling van 10 cm
in schoon water zien wij een aantal
luchtbellen „benedenstrooms" van de
borstel naar beneden gaan en over de
bodem van de tank weer terugkeren
tot onder de rotor. Wanneer nu bv.
Teepol wordt toegevoegd, wordt onmiddellijk de hele tankinhoud ondoorzichtig door zeer fijne luchtbelletjes.
Binnen enkele minuten echter is het
water op de bodem tot op 10 cm
hoogte weer helder geworden en vrijwel tot stilstand gekomen. De bovenlaag is echter nog steeds melkwit en
in heftige beweging. Wij hebben dit
verschijnsel „boven-circulatie" genoemd en hieraan nadere aandacht
gegeven. De consequenties nl. kunnen
ernstig zijn.
Wanneer is een praktijktank door de
aanwezigheid van bv. 10 mg detergent
beneden in de tank een stille zone zou
ontstaan zou daarin het actief slib uit
kunnen zakken en de reiniging belangrijk achteruit gaan.
TABEL V-Effectvan Teepoltoevoeging op
stroomsnelheid, 5 cm boven detankbodem.
ml Teepol
toegevoegd 0 5
10 15 20 25
snelheid
in cm/sec 31 27,0 14,0 11,0 11,5 10,5

In de oude Kessenertanks was steeds
een schot aan de overzijde van de
borstels aangebracht ter bevordering
van de circulatie. Dit schot zou wat
uitgebreid kunnen worden teneinde
het door de borstel weggestuwde water geheel onderin de tank te voeren.
Ook zou onder de borstel een schoorsteen vormend schot kunnen worden
aangebracht waardoor de borstel
slechts water van helemaal beneden
zou aanzuigen (het zal hier opvallen
dat bv. bij de Simplex beluchter deze
moelijkheid zich niet kan voordoen).
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In Hamburg zijn schotten tegenover
de rotoren aangebracht. De voorkeur
van het IG zou echter meer uitgaan
naar veranderingen onder de rotor indien nodig.
Toen dan ook voor Tilburg in 1960
een nieuwe uitbreiding in voorbereiding was, zijn eerst uitvoerige proeven
gedaan over de circulatie in de tanks
waarin de oude Kessener borstels van
32 cm zouden worden vervangen door
rotoren van 50 cm 0 teneinde een indruk te krijgen onder praktijkomstandigheden. De Kessener borstels hadden in de rest van de installatie een
diameter van 42 cm en draaiden met
145 omw/min; een vrij hoog toerental
teneinde de benodigde zuurstoftoevoer
te realiseren. De zuivering in deze
tank bleek alleszins voldoende. Weliswaar was er wat slibafzetting op de
bodem, doch van ernstige complicaties
kon niet worden gesproken. In een
dergelijke tank waar gezuiverd effluent met 5 à 6 mg detergent extra belucht werd met een platen rotor 5 x 5
cm, 50 cm 0 , afb. 2, die op 90 toeren
per min draaide (hetgeen neerkomt op
ongeveer dezelfde OC) was de stroming op gelijke diepte in de tank iets
beter, zodat weliswaar nagegaan werd
wat zou moeten geschieden wanneer
de stroming toch te gering zou blijken
te zijn, doch tot op heden heeft zich
deze situatie nog niet voorgedaan.
De stromingen werden te Tilburg gemeten met een Ott-metertje en een
apart richtingvaantje. Voor latere metingen in Eindhoven is een gevoeliger
cup metertje gebruikt zoals Instrumentum T N O die ook voor Waterstaat
vervaardigt. Het Waterloopkundig Laboratorium controleerde daarbij het
electrisch gedeelte. Daarbij is direct de
richting van de stroom af te lezen.
Voor de nieuwe afvalwaterzuivering
van Eindhoven zijn sinds 1964 een
aantal proeftanks uitgerust met verschillende beluchtingssystemen. Zo is
er één complex met platen rotoren van
50 cm 0 en één met kooirotoren van
70 cm 0 . Het was de bedoeling ook
te Eindhoven de OC, de economie
OC/N, de stromingen en de invloed
van detergenten op de OC te bepalen.
De circulatie in tanks met schoon water was uiteraard zeer goed. Op de
bodem van een platen-rotor-tank werden gevonden bij 92 omwentelingen
per minuut
8cmdip op 5cmvandebodem 31,3cm/sec
13cmdip op 5cmvandebodem 27,8cm/sec
16cmdip op 5cmvan debodem 40,5cm/sec

Bij de kooirotor lagen deze cijfers iets
lager nl. bij ongeveer 80 omw/min en

12cmdipop 5cmvan debodem 29,3cm/sec
18cmdip op 5cmvan debodem 15,7cm/sec
23cmdip op 5cmvan debodem 19 cm/sec
Teneinde het maximale effect van de
detergenten te leren kennen werden de
tanks daarop met grondwater gevuld,
waaraan ongeveer 2 mg detergent was
toegevoegd.
Voor de platen rotor waren de resultaten nu bij
8cmdipop 5cmvan debodem 12,8cm/sec
13cmdip op 5cmvandebodem 2,5cm/sec
16cmdip op 5cmvan debodem 9,8cm/sec
Voor de kooirotor waren de cijfers
nagenoeg alle beneden 1 cm/sec gekomen. Deze resultaten wezen wel op
de mogelijkheid van complicaties.
Op de installatie te Eindhoven was
men ondertussen begonnen met het in
bedrijf nemen van enkele beluchtingstanks, voorzien van platen rotoren
van 50 cm 0 . De slibwerking werd
ondersteund met ijzersulfaat en kalk
teneinde een zwaardere vlok te krijgen.
Het slibgehalte was nog laag, de tanks
schuimden vrij sterk. Het detergent
gehalte bedroeg 3 à 5 mg/l. Nabij de
bodem werden gemeten 6,6 cm/sec op
5 cm en 8,0 cm/sec op 25 cm. Er konden geen slibafzettingen worden geconstateerd.
Ook bij een hoog slibgehalte van 4,6
g/l (bezinking na 0,5 uur 410 ml) en
een detergent gehalte van 2,7 mg/l
was de BOD van het effluent beneden
10. Onder deze omstandigheden trad
nauwelijks schuimvorming op. De
platenrotoren mogen dan ook wel geacht worden onder deze omstandigheden goed te voldoen.
Bij de kooirotor werden met voorbezonken water bij de bodem eveneens
bevredigende snelheden gevonden. Zij
varieerden echter nogal: bij 10 cm indompeling van 6,0 tot 22,5 cm/sec, bij
20 cm van 4 tot 15 cm/sec. Ook uit de
continue geregistreerde zuurstoftoename curve voor de OC bepalingen
bleek wel de onregelmatige stroming
in het onderste deel van de tank.
Bij de zijwanden van de tanks kon
dan ook wel bezonken slib worden
opgepompt. De kleur was grijsbruin,
er was geen H2S reuk. Het slib bevatte vrij veel zand: 70 % van de as
was SiOo- De proeven konden niet zo
ver voortgezet worden dat onder praktijkomstandigheden waarnemingen in
serie konden worden verricht.
In de installatie te Rochdale, afb. 3,
welke reeds geruime tijd in bedrijf is,
werden echter nimmer bezinkingsmoeilijkheden gemeld.
De beluchtingsrotoren bieden niet al-
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leen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de hoeveelheid toe te voeren zuurstof te vergroten, nl. door het
verhogen van de overloopdrempel van
het tank effluent, zij geven ook de
mogelijkheid om per strekkende meter
tank lengte in absolute zin een zeer
grote hoeveelheid zuurstof toe te voeren.
Dit heeft de firma Passavant ertoe gebracht enige jaren geleden een zgn.
mammouth-rotor op de markt te brengen, die een diameter van 1 m en 24
rijen beluchtingsplaten heeft. Als normale indompelingsdiepte wordt aangegeven 25—30 cm, maximaal 35 cm.
Per m rotor wordt dan 7400 g O^ per
uur aan het water toegevoerd. Het
toerental is bij de grotere diameter
teruggebracht tot 50 omw/min hetgeen praktisch op dezelfde omtreksnelheid neerkomt als bij de kooirotor.
De met dit type rotor beluchte waterhoeveelheden kunnen zeer groot zijn.
Zo beschrijft Kalbskopf proeven in
4 m diepe kanalen van 2000 m 3 inhoud
met 5 m rotor.
Daarbij kan deze rotor ook in grotere
lengten aan een stuk worden geleverd
hetgeen de noodzakelijkheid om per
beperkte lengte steeds twee lagers te
moeten verzorgen doet vervallen.
Uiteraard zullen deze lagers dan van
een veel zwaarder constructie moeten
zijn. Hier moet worden opgemerkt dat
ook in Nederland dit bezwaar werd
opgeheven. Zo heeft de rotor in Oudewater, afb. 4, welke sinds begin 1962
in bedrijf is een lengte van 6 m tussen

Afb. 3 - Kooirotoren in normale beluchtingstanks te Rochdale.

de lagers. Voor de grotere lengte ziet
men dan meestal een stalen cylinder
als as gebruikt, waarop de beluchtings
elementen geklemd of gelast zijn. Een
type „kooi"rotor met grote zijflenzen
waartussen op langslijsten de beluchtingselementen zijn bevestigd voldoet
hier minder, daar dan op bepaalde afstanden tussen de uiteinden versterkings verbindingen moeten worden
aangebracht loodrecht op de as.
Aanvankelijk gaf de lagering nog wel
enige moeilijkheden, hoewel niet zozeer voor de Kassener borstels. Deze
hadden óf kogellagers, die geheel waterdicht waren afgeschermd, zoals bv.

in Hilversum, óf pokhout lagers, waarbij de as in een open cup van pokhout
draaide. Het glijvlak kon dan met
schoon water, effluent of zelfs mixed
liquor worden gesmeerd. Tn Engeland
is men er voor het eerst toe over gegaan om op de as een bronzen manchet te monteren, die dan in het pokhout draaide. Bij eventuele slijtage
konden dan gewoon de betrokken
onderdelen worden verwisseld. Ook
plastic lagers zijn geprobeerd. Een
voorbeeld hiervan is de oxydatiesloot
te Noordwijk waar de lagers zelfs de
maandelijkse smeerbeurt drie maanden hebben ontbeerd zonder schade.

Afb. 4 - Rotor van 4 meter nuttige lengte te Oudewater.
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Afb. 5 - Zeer eenvoudige montage van een kooirotor In een oxydatiesloot (Co\ entry).

Afb. 6 - Afvalwaterzuiveringsinstallatie te Doetineliem waar met kooirotoren wordt belucht.

Toch heeft dit soort lagers als zodanig
niet veel verdere toepassing gevonden.
Aanvankelijk werd de kooirotor met
zijn grotere diameter speciaal ontworpen voor oxydatiesloten omdat men
daar ook met een rotor van 50 cm 0
met de lagers vrij dicht bij het wateropperlvak zat. Bij een diameter van
70 cm, afb. 5, lagen de lagers hoger
en de mogelijkheden voor afvloeiing
van opgespet water was dus beter, hetgeen van belang is omdat bij oxydatiesloten meestal slechts een minimum
aan controle kan worden gegeven.
In de oxydatiesloten bleek dat de rotoren behalve de zuurstoftoevoer aan
het water nog enige andere functies te
vervullen hadden. In de eerste plaats
is de mechanische werking zo intensief
dat de rotoren als een soort comminutor werken. Vaste deeltjes van enige
afmeting worden stuk geslagen. Alleen
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met rubber of plastic voorwerpen is
dat niet het geval. Een veel belangrijker functie is echter wel het voortstuwend vermogen van de rotor. Wanneer in een sloot de rotor met 8 à 10
cm indompeling werkt is dit voldoende
om een stromingssnelheid te handhaven van 30 cm/sec. Hierdoor kan
niet alleen het slib in een continu
werkende installatie in suspensie worden gehouden, doch wanneer in een
discontinu systeem, waarbij de sloot
zelve ook als bezinkbassin wordt gebruikt, het slib bezonken is kan de
rotor ook het slib weer in suspensie
brengen. Het bovenstaande heeft betrekking op sloten die met een normaal slibgehalte, dus 4000 ppm werken. Wanneer door omstandigheden
het slibgehalte hoger is, bv. 6 à 8 g/l,
kunnen slib afzettingen voorkomen.
In deze afzettingen treedt dan deni-

trificatie op en de ontstane stikstofbellen stijgen duidelijk zichtbaar op.
Daarbij gaan ook vaak slibdeeltjes
mee naar boven. Zij komen daarbij
echter weer in een zuurstofhoudend
milieu, zodat de aerobe mineralisatie
weer door kan gaan. Het voorkomen
van enige slibafzettingen wordt dan
ook d.z.z. niet als een ernstig bezwaar
gezien.
Men zou zich echter kunnen afvragen
of het dan niet beter ware meer voortstuwing te geven. In de eerste plaats
wordt onder de omstandigheden in de
sloot 30 cm voldoende geacht, doch
het gevaar bestaat ook dat wanneer
het water met te grote snelheid bij de
rotor aankomt het snelheids verschil
tussen de aeratie plaatjes en het water
te klein wordt, zodat de turbulentie
vermindert en daardoor tevens de OC
ongunstig wordt beïnvloed. (Bij een
snc'heid van 2 à 2,5 m/sec zou er praktisch geen effectieve turbulentie optreden!) We hebben voor het eerst
kennis gemaakt met dit verschijnsel in
een proefinstallatie voor de zuivering
van aardappelmeel afvalwater. Daarin waren in een relatief klein volume
aeratie tank niet minder dan 12 m
kooirotor aangebracht. Het water circuleerde met grote snelheid en weliswaar was het energieverbruik slechts
'/.-! van de berekende doch de zuurstoftoevoer aan het water bedroeg ook
praktisch '/;• van de benodigde hoeveelheid.
Dit verschijnsel is ook op overtuigende
wijze gebleken bij de proeven die Ir.
Sweeris in de installatie Doetinchem,
afb. 6, verrichtte. In een beluchtingscircuit van 675 m- oppervlak waarin,
wanneer de rotoren 14cm indompeling
hebben, 784m :i water staat, zijn 4 eenheden van 5 m rotor van 70 cm diameter aangebracht. Wanneer zij alle
bij 12 cm dip in werking zijn, wordt
een snelheid van 80 cm/sec bereikt in
het circuit. De OC is dan laag. Worden remschotten aangebracht direct
benedenstrooms van de rotoren dan
kan daarmede niet alleen de snelheid
teruggebracht worden tot 30 cm/sec,
doch de extra snelheidsenergie kan
ook omgezet worden in turbulentie
(OC -> 4140), zodat de economie ook
belangrijk verbetert (OC/N 2180). Bij
de onderzoezkingen in de glazen tank
konden door de grote turbulentie met
de kooirotor ook waarden van OC/
kwh van 3500 bereikt worden. Weliswaar was dit per netto kwh, doch
wanneer wij voor de praktijkwaarden
een rendement nemen van 85—90 %
komt dit toch altijd nog op ongeveer
3000 g O-i/h/kW.
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Een probleem is derhalve hoe deze
hoge turbulentie maximaal te houden
bij alle andere wensen die wij t.o.v. de
rotor hebben. Getracht is bv. om in
het opgeworpen water door het aanbrengen van een kap de druppels tot
een inniger contact te brengen met het
water. Aanvankelijk kon wel een verbetering worden verkregen doch deze
bleek van zeer speciale omstandigheden afhankelijk te zijn. De thans in
de praktijk aangebrachte kappen zijn
dan ook meer bedoeld om overmatig
spetten te voorkomen. Wat betreft de
andere contact plaatsen van bellen en
water, nl. onder de waterspiegel direct
achter de rotor zijn ook nog proeven
gedaan met schotten. Wanneer een
schuine plaat wordt aangebracht die
de bellen verder naar beneden geleidt,
kan een verhoging van de economie
van 40 % worden verkregen. Zulk een
constructie vergt echter een grote
nauwkeurigheid bij de afstelling en is
in een praktijk installatie dan ook nog
niet gerealiseerd.
Resumerende zou het volgende gezegd
kunnen worden over beluchtingsrotoren als instrumenten voor oppervlakte
beluchting.
In de loop der jaren heeft het onderzoek geleid tot constructies van rotoren van 50 cm diameter met rechthoekige beluchtingselementen van 5
cm breed en 15 cm lang, die op 12
ondersteuningslijsten zijn gemonteerd
of hoekijzer tanden die op een holle
as zijn gelast. Daarnaast is speciaal
voor de oxydatiesloot een zgn. kooirotor ontwikkeld, welke een diameter
van 70 cm had doch verder principieel
hetzelfde was. De recente mammouth
rotor heeft een diameter van 1.00 m
met 24 rijen tanden. Deze draait echter met 50 omw/min, voor de kooirotor is dat 75—80 en voor de 50 cm
rotoren 120. Met deze rotoren wordt
een hoeveelheid zuurstof in het water
gebracht, afhankelijk van de indompelingsdiepte der „tanden" en het toerental. De economie bedraagt ongeveer
2000 g Oi>/kWh. Daarnaast kunnen de
rotoren het water niet alleen in diepe
tanks doen circuleren, doch in ondiepe
reservoirs van grote lengte met zulk
een snelheid voortstuwen dat het slib
in suspensie kan worden gehouden.
Bedraagt deze snelheid meer dan 30
cm/sec dan kan de overmaat bewegingsenergie door middel van remschotten bij de rotor worden omgezet
in extra turbulentie. Het bleek niet
mogelijk een schatting te maken over
de efficiency in het lucht/water-mengsel daar de betrokken hoeveelheden
lucht niet exact konden worden be-
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Afb. 7 - Tijdens de montage van 250 meter kooirotor voor de installatie te Geleen.

Afb. 8 - De oxydatiesloot Geleen (250.000inw. Aeq.) in bedrijf.

paald. Wel is gebleken dat het water
in de achter de rotor opgeworpen
water/lucht-massa, niet geheel verzadigd was met zuurstof. Wellicht liggen nog mogelijkheden voor verbetering evenals in het verlengen van de
bellenbaan door het water achter de
rotor. Voor het gebruik in diepe bas-

sins bestaan ook andere beluchtingssystemen die elk hun speciale verdienste hebben. Voor het gebruik in
oxydatiesloten moet de rotor met 70
cm diameter op grond van bijkomende
eigenschappen zoals voortstuwing echter wel als aangewezen worden beschouwd, afb. 7 en 8.
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