
Het dragermateriaal voor micro-organismen bestaat bij de trickle bed-reactor uit poly-
stereen bolletjes. 

paciteit bij goed afbreekbare organische
stoffen bereikt. In de weken daaropvol-
gend ontstaat een grote verscheidenheid
aan micro-organismen en hogere orga-
nismen. Ook specialistische organismen
voor slechter afbreekbare stoffen komen
tot ontwikkeling.
De circulatiestroom zorgt niet voor een
langere verblijftijd in de bioreactor ten
opzichte van andere aërobe technieken,
maar voor een intensiever contact tussen
het te bewerken afvalwater en de bio-
massa. Zo wordt bij hoge concentraties
organische stoffen, lage afbreekbaarheid
en/of lage voedingsdebieten toch een
toereikende bevochtiging van het drager-
materiaal bereikt. Temperaturen tussen

De trickle bed-techniek maakt gebruik
van een gepakt bed dat uit kleine kunst-
stof bolletjes bestaat die als dragermate-
riaal voor micro-organismen dienen (zie
foto). Het is een proces waarbij een hoge
concentratie biomassa ontstaat. De bio-
massa wordt via een eenvoudige ventila-
tor continu van voldoende zuurstof voor-
zien door luchttoevoer uit de omgeving.
Het te behandelen afvalwater druppelt in
tegenstroom met de omhoog stromende
lucht over het bed van dragermateriaal.
De reactorruimte is niet gevuld met
water. Er heersen goede condities voor

de stofoverdracht tussen de gasfase,
vloeistoffase en de biomassafilm. Een
groot circulatiedebiet zorgt voor een
gelijkmatige verdeelde vloeistofstroom.
De bodem van de reactor is gevuld met
water dat afkomstig is uit het gepakte
bed. Dit water mag worden geloosd of
hergebruikt. Het effluent is slibvrij en kan
bijvoorbeeld via een membraaninstallatie
verder in kwaliteit worden verbeterd.

Procescondities
In de trickle bed-reactor (TBR) is er goed
contact en zijn de stofoverdrachtswegen
tussen de micro-organismen en de ruim
aanwezige zuurstof goed. De afbraak-
snelheid die wordt bereikt, is afhankelijk
van de biomassaconcentratie en de
samenstelling van het influent.

Biomassaconcentratie
De bioreactor van het trickle bed-systeem
wordt bij het opstarten van de installatie
geënt met micro-organismen die van
nature in het afvalwater voorkomen. Na
10 tot 15 dagen is de volledige afbouwca-

vmt | 13 februari 2004 | nr 424

Technologie
Milieutechnologie

25 en 35°C zijn optimaal voor een hoge
biologische activiteit. De oplosbaarheid
van zuurstof wordt echter lager bij stij-
gende temperatuur. Door een goede
beluchting wordt toch een hoge biologi-
sche activiteit bereikt.
Andere voorwaarden voor een grote aan-
groei van micro-organismen is de
beschikbaarheid van stikstof in de vorm
van ammonium en fosfor in de vorm van
fosfaat. De optimale pH ligt tussen 6,5 en
7,5. Vaak kunnen deze voorwaarden wor-
den gecreëerd door afvalwaterstromen
van verschillende producties te mengen.
Indien dat niet mogelijk is, moet het
trickle bed-systeem worden uitgerust
met een dosering van nutriënten en/of
pH-corrigerende producten. Dit verhoogt
de operationele kosten in geringe mate.

Samenstelling influent
De vloeistofbelasting van de TBR voor
een bepaald type afvalwater is afhanke-
lijk van de biologische afbreekbaarheid
van het influent en moet worden bepaald
aan de hand van experimenten. Richtlijn
voor de afbraakcapaciteit per bruto volu-
me-eenheid reactor bedraagt bij gemid-

Het influent moet vrij zijn van grote,
vaste deeltjes

Trickle bed-reactor geplaatst in
Coburg, Duitsland bij een zuivelbe-
drijf. De capaciteit bedraagt 500
m3/dag. CZVin is 2.700 mg/l en 
CZVuit 1.200 mg/l.

Aërobe afvalwaterbehandeling

Het trickle bed-reactorsysteem is een aërobe afvalwaterbehan-

delingsmethode die geen zuurstoflimitering kent. Gebruik wordt

gemaakt van een gepakt bed van kunststof bolletjes. Het afval-

water stroomt van boven naar beneden door het bed en lucht,

aangevoerd via een ventilator, wordt in tegenstroom gevoerd.

Voorfiltratie van grotere vaste deeltjes is nodig. 



gepakt bed met luchtstoten opgeschud.
Het overschot aan biomassa wordt daar-
bij afgevoerd. In een nageschakelde sedi-
mentatietank volgt een afscheiding van
het schone water en restwater met een
sterk verhoogde biomassaconcentratie.
In verhouding tot conventonele technie-
ken is de surplus biomassa gering.
De bioreactoren zijn van polyethyleen.

delde biologische afbreekbaarheid van
het influent ca. 5.000 g CZV/m3/dag. Bij
een zeer hoge biologische afbreekbaar-
heid is dit ca. 12.000 g CZV/m3/dag. Lypo-
fiele stoffen en complexe organische ver-
bindingen hebben een lage afbreekbaar-
heid. Eenvoudige organische stoffen
zoals alcoholen en eiwitten hebben een
hoge afbreekbaarheid. Dit betekent dat
een reactor met standaardafmetingen
(diameter drie meter en een hoogte van
acht meter) een afbraakcapaciteit van
meer dan 600 kg CZV per dag kan beha-
len bij goed afbreekbare stoffen.
Randvoorwaarde van de trickle bed-tech-
niek is dat het influent vrij moet zijn van
grote vaste stofdeeltjes (maximale deel-
tjesgrootte 5 mm). Verstopping van het
bed met deeltjes is het grootste aan-
dachtspunt. Hierdoor kan namelijk voor-
keursstroming optreden. Grotere deel-
tjes moeten dan ook voortijdig worden
afgevangen. Het soort filter dat voor deze
voorfiltratie wordt gebruikt, hangt af van
de aard van de vaste stof.
Tweede randvoorwaarde is dat de voe-
dingsstroom volledig gebufferd moet zijn
voor wat betreft de samenstelling en pH.
Dit betekent dat in de praktijk ook vaak
een buffertank moet worden opgenomen.

Stabiel proces
De cellagen van de biofilm, die aanwezig
zijn aan het oppervlak en in de tussen-
ruimtes van de pakking, beschermen
tegen kortstondige veranderingen in pH-
waarden, zoutgehaltes en andere essentië-
le parameters. Daarmee ontstaat een sta-
biel proces. Bij een verminderde of wegval-
lende toevoerstroom gedurende meerdere
dagen wordt door de voortdurende circula-
tie over het bed de biomassa in stand
gehouden en niet beschadigd. Ook bij een
algemene stop van de installatie blijft de
biomassa lange tijd intact en zal, kort na
inbedrijfname, weer de oorspronkelijke
biologische activiteit aannemen.
De biomassa in het bed werkt als een
tweede filter na de voorfiltratie. Daarmee
wordt het gehalte aan filtreerbare stoffen
met een deeltjesgrootte van enkele milli-
meters in het influent verder gereduceerd.

Reiniging en onderhoud
Tijdens een reinigingscyclus wordt het
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Dit voorkomt problemen bij transport,
montage, onderhoud en corrosie. Zowel
de verdeling van water als ook de toevoer
van lucht aan de onderzijde van de reac-
tor vinden plaats zonder sproeiers en zijn
daarmee verstoppingsvrij. Pompen en
ventilatoren bevinden zich buiten de
reactorruimte. Het pakkingmateriaal is
inert en hoeft niet te worden vervangen.
Gemiddeld bedragen de energiekosten
circa ¤ 0,10/m3 te verwerken afvalwater.
De investeringskosten voor een TBR-sys-
teem zijn beperkt. De reactoren zijn met
weinig water gevuld waardoor ze relatief
weinig wegen en zware funderingen over-
bodig zijn. Een vlakke ondergrond en een
gering vloeroppervlakte zijn voldoende.
Door een modulaire opbouw is uitbrei-
ding mogelijk. 

Tabel   Vergelijking systemen voor aërobe afvalwaterzuivering
Slibuit- Compact- Kwaliteit
spoeling heid effluent Onderhoud Energie

Conventionele AWZI* - - 0 + ++
Trickle bed-reactor 0 + + 0 +
Membraanbioreactor ++ ++ ++ - -  
*AWZI: afvalwaterzuiveringsinstallatie. -: ongunstig; 0: gemiddeld; +: gunstig; ++: zeer gunstig.
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– Chemisch-fysisch. Verwijdert
schadelijke stoffen niet, maar con-
centreert. Nabehandeling noodza-
kelijk. Toepassing indien biologi-
sche afbraak niet of nauwelijks
optreedt.

– Anaëroob. Vereist geen beluch-
ting. Geringere afbreekcapaciteit
dan aërobe systemen en minder
stabiele procesvoering. Toepas-
sing bij hoge CZV-belastingen.

– Aëroob. Vereist beluchting. Grote
biomassaconcentratie. Stabiel
proces. Geurproblemen.

Verschillende aërobe afvalwaterzui-
veringstechnieken zijn in de tabel

vergeleken. De conventionele instal-
latie vergt weinig onderhoud en
energie. Slibuitspoeling kan een pro-
bleem zijn. De installatie is relatief
groot. De membraanbioreactor kent
geen slibuitspoeling en is zeer com-
pact. De effluentkwaliteit is superi-
eur. Daar staat tegenover dat de
installatie relatief veel onderhoud
vraagt en de energiebehoefte hoog
is. De trickle bed-reactor neemt een
middenpositie in ten opzichte van de
andere installaties. Slibuitspoeling,
compactheid, onderhoud en energie-
verbruik zijn gemiddeld. De kwaliteit
van het effluent is beter dan van con-
ventionele installaties.

Methoden van afvalwaterzuivering

Testunit met een capaciteit van 2 tot 7
m3/dag. CZVin is 1.000 tot 20.000 mg/l en
CZVuit 300 tot 10.000 mg/l.

Bart Nelemans, Lutz Haldenwang en 
Nico Tilmans
Ir. B. Nelemans, dr. L. Haldenwang en ir. N. Tilmans, Water

Technology Holland, Sittard, 046-4572555, 

b.nelemans@wtholland.nl.

met trickle bed-reactor


