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Situering van de problematiek

o Afvalwaterbehandeling komt in de praktijk meestal neer op

o Het omzetten van de verontreiniging in de waterige fase naar een gasvormig of vast 
residu 

o Efficiënte eliminatie van het gasvormig of vast residu uit de waterige fase met de 
productie van een gezuiverd effluent 

o Doelstelling van de afvalwaterbehandeling is tweeledig

o Opgelegde normen respecteren

o Totale zuiveringskost optimaliseren

o Een calamiteit leidt tot het niet behalen van een of beide doelstellingen door
het optreden van onverwachte gebeurtenissen

o Een oplossingsgerichte aanpak heeft tot doel dergelijke calamiteiten te
voorkomen of minstens in te dijken



Situering van de problematiek

BEWARE OF MURPHY ! 



Situering van de problematiek

o Calamiteiten zijn het gevolg van gebeurtenissen die zich voordoen ter hoogte

van

o Productie bijv. ongecontroleerde spill van chemicaliën, producten

o Waterzuivering bijv. technisch defect (uitvallen beluchting) of plotse uitspoeling

van biomassa (procesmatige calamiteit)

o Het negatieve effect van een calamiteit op de waterzuivering kan tweeërlei

zijn

o Een verlies aan omzetting van de verontreiniging naar gasvormig of vast residu

Typisch scenario: verlies aan microbiële activiteit

o Een verlies aan efficiënte eliminatie van het gasvormig of vast residu

Typisch scenario: uitspoeling van slib/biomassa



Impact van bacteriële inhibitie op effluentkwaliteit

o Algemene normen voor lozing van afvalwater op het oppervlaktewater

o CZV 125 mg/l

o BZV 25 mg/l

o ZS 60 mg/l

o N tot 15 mg/l

o P tot 2 mg/l

o Samenstelling industrieel afvalwater zeer uiteenlopend

o CZV typisch 2.000-3.000 mg/l

o N tot kan oplopen tot 500-1.000 mg/l

o P tot meestal minder dan 100 mg/l

o Omzettingsefficiëntie voor CZV, N, P moet minstens 90% bedragen om onder

alle omstandigheden binnen de normen te blijven



Impact van bacteriële inhibitie op effluentkwaliteit

o Verregaande verwijdering van stikstof is een kritiek proces

o Biologische pathway via combinatie van nitrificatie / denitrificatie

o Nitrificerende bacteriën blijken in de praktijk zeer gevoelig aan een reeks van 

procesparameters  

o Calamiteiten in DN/N installaties vaak gerelateerd aan een verstoring van het

nitrificatieproces

o Piekbelasting

o Technisch falen van beluchting

o Intoxicatie

o Omzetting van de organische componenten is een robuuster proces

o Minder gevoelig aan toxiciteit

o Andere factoren zoals piekbelasting of technisch falen kunnen wel impact hebben



Impact van slibuitspoeling op effluentkwaliteit

o Bruto-formule biomassa:

o Per gram slib: 1.400 mg CZV Kritieke uitspoeling: 90 mg ZS/l

600 mg BZV 40 mg ZS/l

1.000 mg ZS 60 mg ZS/l

100 mg N tot 150 mg ZS/l

20 mg P tot 100 mg ZS/l

o Typisch slibgehalte in een aerobe biologische waterzuivering 4-5 g/l

o Efficiëntie slibafscheiding moet minstens 90% bedragen om onder alle 

omstandigheden binnen de normen te blijven 
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Impact van slibuitspoeling op effluentkwaliteit

o Fenomenen die zorgen voor meer slibuitspoeling

o Meer disperse zwevende stoffen = (gedeeltelijk) verlies van de vlokkingsgraad van

het slib

Disperse groei Vlokfragmentatie (“pin points”)



Impact van slibuitspoeling op effluentkwaliteit

o Fenomenen die zorgen voor meer slibuitspoeling

o Meer bezinkbare zwevende stoffen = onvoldoende snelle slibbezinking

Filamenteus licht slib Visceus licht slib 



Impact van slibuitspoeling op effluentkwaliteit

o Fenomenen die zorgen voor meer slibuitspoeling

o (Gedeeltelijke) flotatie van het slib in de nabezinker

Opstijgen van het bezonken 

slibdeken 

NOCARDIOFORMEN

MICROTHRIX PARVICELLA 

Biologische drijflaagvorming 



Impact van slibuitspoeling op effluentkwaliteit

o Impact van filamentgroei op slibbezinking





Oplossingsgerichte aanpak van calamiteiten

o Proactief “Voorkomen is beter dan genezen”

o Aangepast zuiveringsconcept Voorbehandeling/bewaking

o Communicatie Verantwoordelijken productie/waterzuivering

o Optimaal technisch onderhoud Kans op technisch verkleinen

o Remediërend “Als het kalf is verdronken”

o Symptoombestrijding Microbiële activiteit verhogen/herstellen

Slibafscheiding verbeteren



Proactieve aanpak

o Aangepast zuiveringsconcept

o Voorbehandeling Compatibiliteit van het afvalwater verhogen

ROOSTERS / ZEVEN 

OLIE / VET VERWIJDERING 

VIA DAF  

BUFFERTANK 



Proactieve aanpak

o Aangepast zuiveringsconcept

o Bewaking Onregelmatigheden detecteren + Gepast reageren

TOC ANALYSER

ONLINE RESPIROMETRIE

CALAMITEITENBEKKEN 
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referentieactiviteit kweek EPAS

OURmax= 1,04 mg O2/L/min

Nitrificatieactiviteit na toediening 

van 20 mL/L dunne fractie

OURmax= 0,24 mg O2/L/min



Proactieve aanpak

o Aangepast zuiveringsconcept

o A/B systeem Beschermen van de nitrificerende biomassa door

voorafgaande detoxificatietrap



Proactieve aanpak

o Aangepast zuiveringsconcept

o PACT proces Beschermen van de nitrificerende biomassa door

toevoegen van een adsorbens



Proactieve aanpak

o Aangepast zuiveringsconcept

o Selector Onderdrukken van filamentgroei

o Ontgasser Flotatiegedrag van slib beperken



Symptoombestrijding “Paardemiddelen”  

o Microbiële activiteit verhogen

o Optimalisatie van de zuurstoftoevoer

o Enten met extern gezond slib

o Detoxificatie = Toevoegen van een adsorbens = Poederkool



Symptoombestrijding “Paardemiddelen”  

o Slibafscheiding verbeteren 

o Verhogen van de dichtheid van het slib om 

bezinkingssnelheid te laten stijgen = 

Doseren van een vlokverzwarend middel 

(bijv. talk) 

o Vergroten van de gemiddelde vlokdiameter 

om bezinkingssnelheid te laten stijgen = 

Doseren van een kationisch polymeer  

o Afdoding van de causale organismen = 

Selectieve chlorering van draadvormers 



Verzwaren van de slibvlok met talk    

o Slibafscheiding verbeteren door densiteit van het slib te verhogen 

o Puntdosering van talk in de bioreactor: optimale inmenging van het product 

o Om effectief te zorgen voor een densiteitsverhoging, zijn relatief grote hoeveelheden 

talk nodig (dosering in de range van 10 tot 50% van de hoeveelheid slib in de 

bioreactor)   

o Nadeel: arbeidsintensief – meestal moet de talkhoeveelheid manueel worden 

aangevoerd in zakken van 25 kg en gedoseerd (niet in bulk geleverd, gedoseerd) 



Verbeteren van de vlokkwaliteit met een polymeer

o Slibafscheiding verbeteren door gemiddelde vlokdiameter te laten toenemen 

o Dosering van polymeer vlak voor na de nabezinktank

o Beperkte dosering (in ppm range) reeds effectief 

o Nadeel: eenheid nodig voor aanmaak en dosering van het polymeer (meestal kan 

leverancier van polymeer dergelijk materiaal op huurbasis meeleveren)   



Selectieve chlorering van draadvormers

o Selectieve chlorering van draadvormers

o Afdoding van de causale organismen 

o Selectiviteit gebaseerd op de verschillende manier van ontwikkelen 
o Problematische draadvormers bevinden zich buiten de vlok 

o Gewenste vlokvormers beter beschermd binnen de vlok 

o Typische toepassing: dosering van NaOCl oplossing (15%) 
o Puntdosering in bioreactor = shocktherapie / tot enkele malen per dag toe te passen 

o Continue dosering op slibretour = chronische blootstelling 



DANK U VOOR UW AANDACHT 

EN GENIET NOG VERDER 

VAN DEZE STUDIEDAG ! 


