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Voor bedrijven die voor hun waterzuivering gebruik maken van aërobe zuivering en tegen de capa-

citeitsgrenzen van hun installatie aanlopen, is het interessant de aanvullende inzet van zuiver zuur-

stof te overwegen. De combinatie van zuurstof en conventionele beluchting is vaak uiterst effectief.

Toevoegen van zuiver zuurstof aan het
bestaande bassin is voor het zuiveren van
afvalwater een eenvoudige manier om de
capaciteit aanzienlijk te verhogen. De
inzet van zuiver zuurstof levert een bijna
vijf keer zo hoge zuurstofomzetting
(meestal meer dan 90%, ook bij hoge
percentages BZV, CZV en ammoniak) dan
de inzet van lucht. Door deze veel snelle-
re transformatie en een grotere biomassa

kan veel meer afvalwater in hetzelfde
bassin worden gezuiverd.

Nadeel
De inzet van zuivere zuurstof kent één
nadeel. Er vindt geen ‘stripping’ plaats,
waardoor de pH-waarde in het bassin
kan toenemen. Dit probleem komt bij
veel systemen voor en is op te lossen
door de inzet van koolstofdioxide. Een

van de beschikbare oplossingen is een
behandeling waarbij koolstofdioxide
gelijkmatig in het bassin wordt geïnjec-
teerd.
Overigens is het gesignaleerde nadeel
slechts een theoretisch nadeel. In de prak-
tijk blijkt het niet plaatsvinden van strip-
ping nauwelijks tot problemen te leiden.

Energieverbruik
Een verdere vergelijking van de inzet van
zuiver zuurstof met lucht levert vooral
overeenkomsten op. De zuurstofgenera-
toren van de Oxy Dep Vacuüm Swing Ad-
sorption (VSA) zijn net zo makkelijk in
het gebruik als ventilatoren. Beide me-
thoden vragen ongeveer even veel elek-
triciteit, waarbij de inzet van zuurstof
zelfs iets voordeliger blijkt. Bedrijven die
de VSA inzetten ter uitbreiding van hun
luchtzuiveringsinstallatie, besparen op
de aanschaf van een extra bassin en de
bijbehorende benodigde apparatuur.
Voor bedrijven die veel water moeten
behandelen, kan het efficiënt zijn om ge-
heel over te stappen op de zuurstofme-
thode.

Installatie
De installatie van de VSA neemt ongeveer
een halve dag in beslag. Binnen een paar
uur is het apparaat operationeel, terwijl
de luchtzuiveringsinstallatie gewoon
actief blijft. De enige voorwaarden voor
de installatie zijn een stabiele plaats en
elektriciteitstoevoer. De zuurstofgenera-
tor wordt op een plat vlak geplaatst naast
de zuiveringstank. De zuurstof wordt in-
gebracht via een mixer die in het bassin
wordt geplaatst. 
Voor de inzet van de Oxy Dep VSA-tech-
nologie is geen aanvullende vergunning
nodig.
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