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Een vergelijking
van biofiltermedia
A. Kamstra, M. Nijhof en J. W. van der Heul
RIVO-OLO, IJMUIOEN

In recirculatiesystemen voor teelt van meerval en paling zoals we die in Nederland kennen, worden diverse soorten dragermaterialen gebruikt in de biologische filters. In eerste
instantie is veelal gebruikt gemaakt van 'random media' in de vorm van ringen zoals Filterpak®. De laatste jaren zijn ook andere typen media zoals Bionet®(vertical-flow) en golfplaat-pakketten (cross-flow) in zwang geraakt. Deze media zijn met name ge'jntroduceerd
om het probleem van verstoppingen, zoals dat bij gebruik van Filterpak kan op treden, te
voorkomen. Bij het onderzoek naar nitrificatie in visteeltsystemen is in het verleden aileen
gebruik gemaakt van Filterpak. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn ook
commerciele systemen met andere filtermate(ialen gedimensioneerd. Hierbij werd er van
uit gegaan dat de capaciteit per vierkante meter van de verschillende media identiek is.

Uit de waterzuiveringsliteratuur (Parker & Merril, 1984; Richards & Reinhart. 1986; Harrison
& Daigger, 1987) is echter bekend dat de configuratie van het filtermedium van invloed is op
de nitrificatiecapaciteit. Dit effect wordt over
het algemeen toegeschreven aan verschillen
in gedrag van de waterstroom door het filter
waardoor verschillen in de retentietijd worden
ge·l·nduceerd .
Informatie over de capaciteit van filtermedia is
essentieel bij het ontwerpen of aanpassen van

systemen. Daarom is in het kader van lopend
onderzoe k naar de dimen sionering van biologische filters ook aanda cht aan effe cten van
media besteed . In dit artikel w ordt in het kort
verslag gedaan van de re sultaten van dit onderzoek.
Proefopzet
Om een vergelijking tu ssen verschillende media te kunnen maken zijn een viertal biofilters
met een inhoud van 60 liter aangesloten op het

Tabel 1. Gebruikte filtermedia met karakteristieken.
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Naam

Producent

Configuratie

Specifiek opp.
(m 2 .m-3 )

Filterpak (:R-50

Mass Transfer Int.

random

200

Bionet 200

NSW Umwelttechnik

vertical

160

Munters C 10.19

Munters

cross

136

In fig uu r 1 wordt een bovenaanzicht va n deze
filters gegeven.

bestaa nde zoetwaterrecirculatiesysteem van
het RIVO. De waterzuivering in dit systeem
bestaat uit een biologisch filter van 2.5 m 3 gevuld met Fi lterpak CR-50 en een Triangelfilter®.
Ten be hoeve van het waterzuiveringsonderzoek wordt een populatie aal aangehouden die
een voe dergift van 4 tot 8 kg per dag verwerkt.
De wate rkwaliteit in het systeem en de belasting van de fi lters is ruwweg gel ij k aan die onder praktijkomstandigheden . De biofi lters zijn
gevoed met water uit de aanvoer van het tricklingfilter dat middels een sproeiarm wordt verdeeld. De hydraul ische be lasting van de
filters(bovenopperv lak) bedroeg ca . 150 m 3 .m 2
.dag-1 • De filters zijn opgebouwd uit een buis
van PVC met een diameter van 30 cm met
daarin ee n laag van 85 cm f iltermedium. In tabell zijn de geteste med ia met enke le karakteristieke n verme ld.

Daarnaast is onderzoek verricht aan een fi lter
met Bionet uitgevoerd als 'downflow submerged filter '. Op dag 0 zijn de filters met nieuw
filtermateriaal op het systeem aangesloten.
Op dag 60, 95, 109 en 143 is de nitrificatiecapa citeit van de diverse filters doorgemeten.
Het submerged filter is op dag 109 eenmaal op
de normale manier doorgemeten waarna het
filter is afgelaten en schoongespoe ld. Vervolgens is aan dit 'schone' fi lter een meting verricht. In de praktijk worden submerged filters
regelmatig teruggespoeld. Bovengenoemde
meting kan laten zien in welke mate er daardoor versch ill en in nitrificatiekapaciteit kunnen
ontstaan .

De in de tabel genoemde media zijn allen als
tricklingfi lter getest.

Voor iedere meetcyclus werden de filters van
het recirculat iesysteem losgekoppe ld en aan

Figuur 1. Bovenaanzicht van 3 proeffilters. Foto: A. Kamstra, Rlilo IJmuiden.
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gesloten op een opstelling zoals weergegeven
in figuur 2.

Figuur 2. Meetopstelling voor bepaling van de
nitrificatiecapaciteit. Foto: M. Nijhof, RIVO IJmuiden.

De methode om de omzettingssnelheid van
ammonium te meten is in principe gelijk aan
de methode die voor batch experimenten is
gebruikt door Nijhof en Bovendeur (1990) . De
pompbak van het meetsysteem wordt met 40
liter systeemwater gevuld. In dit water wordt
een hoeveelheid ammoniumchloride opgelost
resulterend in een ammoniumconcentratie
van ca. 5 g.m3. Het water wordt over de filterkolom gepompt en op regelmatige tijdstippen
worden watermonsters uit de pompbak genomen. Deze procedure werd voor elk filter
tweemaal uitgevoerd op iedere monsterdag.
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Aan deze monsters is de ammoniumconcentratie en in sommige gevallen de nitrietconcentratie bepaald. Uit de afname van de concentratie kan de omzettingssnelheid van ammonium berekend worden volgens :

.waarin:
de omzettingssnelheid van ammonium
(g NH 4 -N .m-2 .dag-1 )
C(
de concentratie op tijdstip t (g.m3)
V
het totale watervolume (m 3)
~t
het tijdsinterval tussen opeenvolgende
bemonsteringen (dag)
A
het totale oppervlak van het filtermedium (m 2 )
Het debiet waarbij de metingen zijn uitgevoerd
bedroeg ca . 275 m 3 m 2 dag-1 (bovenoppervlak). De watertemperatuur werd middels een
verwarmingselement op ca. 25 °C gehouden .
Het zuurstofgehalte in de pompbak werd door
beluchten op 8 .0 tot 8.5 g.m-3 (verzadiging)
gehouden.
Op dag 155 is de omzettingssnelheid met Filterpak eveneens gemeten door middel van
continue dosering van ammoniumchloride
middels een doseerpomp. Hierbij is over een
periode van twee uur getracht een concentratie van respectievelijk 1 en 4 g.m-3 NH 4-N in de
meetopstelling te handhaven. De snelheid van
de doseerpomp wordt daarbij ingesteld op de
berekende omzettingssnelhei,d van ammonium . Op regelmatige tijdstippen zijn watermonsters uit de pompbak verzameld waarvan
het ammonium- en het nitrietgehalte is bepaald . Langs deze weg kan ook meer inzicht
verkregen worden in de omzettingssnelheid
van nitriet in relatie tot de verwijdering van
ammonium.

Resultaten en discussie
In figuur 3 wordt een voorbeeld gegeven van
het verloop van de ammonium- en nitrietconcentratie tijdens een meting en de daaruit berekende omzettingssnelheid van ammonium
in relatie tot de concentratie .

Figuur 3a,b. Het verloop van de concentratie ammonium-N en nitriet-N tijdens een meetcyclus met Filterpak op dag 95 (a) en het hieruit berekende verband tussen de omzettingsnelheid van ammonium en de gemiddelde concentratie (b).
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Bij hoge ammoniumconcentraties is er sprake
van een constante omzettingssnelheid resulterend in een rechtlijnige afname van de concentratie. In dit traject is de omzettingssnelheid niet beperkt door de ammoniumconcentratie of door de totale verwijderingscapaciteit
van de biofilm, bepaald door de maximale activiteit van de aanwezige nitrificerende bacterien. Deze snelheid wordt in vaktaal aangeduid
met nulde orde-kinetiek.
Bij lagere ammoniumconcentraties neemt de
omzettingssnelheid af. In dit traject wordt de
omzettingssnelhe id gelimiteerd door de diffusiesnelheid van ammonium in de biofilm . Deze
diffusiesnelheid is rechtevenredig met de wortel uit de ammoniumconcentratie (halfde-orde
kinetiek) .

Een opvallend verschijnsel, dat bij aile media
w erd geconstateerd ook na langdurige adaptatie, is de toename van de nitrietconcentratie bij
nulde-orde verwijdering van ammonium gedurende een nitrificatie-experiment.
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In figuur 4 (zie volgende pagina) zijn voor de
verschillende media de gemeten omzettingssnelheden weergegeven. Hiertoe is van elke
meetcyclus (duplo per monsterdatum) de gemiddelde omzettingssnelheid bij ammoniumconcentraties grater dan 2.5 g.m-3 berekend.
Uit figuur 4 blijkt dat er aanzienlijke verschillen
in de gemeten omzettingssnelheid van ammonium voor de diverse typen media bestaan.
Globaal is de rangorde Bionet, Golfpla~t, Filterpak. De verschillen tussen bijvoorbeeld Bionet
en Filterpak liggen in de range van 70 tot
100%. De gevonden rangorde in omzettingssnelheid blijkt ook van toepassing bij lagere
omzettingssnelheden (halfde-orde).
Voor de praktijk is het tevens nuttig om de capaciteit per kubieke meter filtermateriaal te
kennen. Wanneer we de waarden uit grafiek 4
voor Filterpak, Bionet en Golfplaat respectievelijk vermenigvuldigen met 200, 160 en 136
dan levert dit de capaciteit in 9 N.m-3 .dag-1 . De
verschillen tussen de media worden dan iets
minder uitgespraken. Zoals gezegd zijn de ver-
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Figuur 4 . De (nulde-orde) omzettingssnelheid van ammonium gemeten met diverse filtermedia. a, b, c, d rnetingen op respectieve lijk dag 60, 95, 109 en 143.
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schillen in capaciteit waarschijnlijk terug te
voeren naar verschillen in retentietijd afhankelijk van het type medium . Dit uit zich ook in
grote verschillen in de hoeveelheid water die
in de filters aanwezig zijn.
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Het submerged filter met Bionet heeft meer
tijd nodig om te ontwikkelen en blijft uiteindelijk in capaciteit slechts weinig bij het t ri cklingfilter met Bionet achter. Uit visue le waa rne mingen blijkt dat het submerged filter vergele-

ken met de trick lingfilters in veel sterkere
ma t e sli b vas th oudt . Het schoonmaken van
het submerged f ilter resulteert in een drastische da ling van de capaciteit.

De dup lo metingen op een bepaald tijdstip
geve n ve rge lijkbare resu ltate n. De omzettingssne lheid op de versch il lende monsterdata voor
een bepaald medium varieert echter aanzienlij k. Hoewel het aa ntal waarnem ingen op dag
60 bepe rkt is kan geconstateerd worden dat
ree ds na 60 dagen met de meeste media een
maxima le acti v iteit bereikt ka n worden .
De gemeten omzettingssnelheid met Filterpak
is re lat ief laag vergeleken met waarden bepaa ld in batch-experimenten met het ze lfde
medium. Omdat de media in dit onderzoek
onder identieke omstandigheden zi jn getest is
ai leen het onde rl inge verge lijk va lide.
Op dag 155 is de omzettingssne lheid van ammon iu m met Fi lterpak ge m ete n met be h ulp
va n een continue dosering van ammonium.

Op basis van voorgaande metingen is de benodigde dosis berekend waarmee een constante ammon iumconcentratie van 1 en 4 g .m-3
zou kunnen worden bereikt . In figuur 5 zijn de
resu ltaten van de metingen weergegeven.
Uit figuur 5 b lijkt dat in beide gevallen de omzettingssnelheid is onderschat gezien het feit
dat de concentratie N H 4 -N daa lt. U it het verloop van de concentratie in figuur a en b kan
berekend worden dat de omzettingssne lheid
0.47 in p laats van 0 .40 g.m-2.dag-1 en 0.36 i.p.v .
de geschatte 0.21 g .m2.dag-1 bedroeg .

Conclusies
Er bestaan be langrijke verschil len in nitrificatiesne lheid bij gebruik van verschi ll ende trick lingf iltermedia . Tussen de geteste media kan de
vo lgende rangorde onderscheiden worden:
Bionet, Go lfplaat, Fi lte rpak. Met een subme rged filter met Bionet kunnen bij gebruik van
een ze lfde type med ium g lobaa l genomen verge lijkbare omzett ingssnelheden bere ikt worden.

Figuur 5. Het ver/oop van de concentratie ammonium-N en nitriet-N tljdens continue dosering van
ammonium aan een trick/ingfi/ter met Filterpak. Oosering 0.21 gm2 dag l (a) en 040 g.m2 dag l (b).
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Aanbevelingen
voor verder onderzoek
Voor bestaande bedrijven kunnen aanpassingen op het gebied van het management en het
ontwerp van de biologische filters nuttig zijn
om de produktiecapaciteit te vergroten en/of
de wa terk wal iteit te ve rbeteren. Gezien de

Om bovenstaande ideeen te testen is het nodig om op bedrijven bestaande biofilters te
evalueren. Met behulp van dergelijk onderzoek
kan voor de verschillende typen systemen
aangegeven wo rden hoe waterkwal iteit en
produktie geoptimaliseerd kunnen worden.
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2 gram: Hf1.0,36 per stuk
3 gram: Hf1.0,41 per stuk

prijzen incl. transport bij
afname van 50.000 stuks
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