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ventioneleactiefslibinstallatiegevolgddoor
zandfikratie onderzochtophunvermogen
dergelijke lageeffluentconcentraties tehalen.
Inditartikelwordtaandehandvandepraktijkresultaten ingegaanopdevraagofhet
realistisch isomopdezestrenge effluenteisen
teontwerpen enhocdateventueel mogelijk
zouzijn.
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Welkemogelijkheden enmoeilijkheden doenzichvoorbijherontwerp van rioolwaterzuiveringsinstallaties dieaan deMTR-kwaliteitvoorstikstof enfosfaat moetenvoldoen?Voordeverwijdering
vanfosjaarzijn zowel membraanbiorcactorenalsconventionele installatiesgevolgd doorzandfiltratiegeschikt. Verwijdering vanstikstoj ligtveelproblematischer, vanwegedeaanwezigheid van
opgelosteorganischestikstoj inheteffluent, dievooralvanhetactie/slib zelf afkomstig is. Hierdoor
moetendeconcentratiesvan zowelammonium alsnitraat tijdensdebehandeling totminderdan een
milligramstikstofper literafnemen. Voo\ deverwijdering van ammonium isopdeling inminstens
twee(conventioneel ojdrie:MBR! compartimenten noodzakelijk. Tevenswordtaanbevolen dedoor
Duitse universiteiten ontwikkeldeHSA-berekeningsmethodevoorhetontwerpvan nitrificatie-en
denitrificatieruimte aan tepassen.
Deverscherpingvaneffluenteisen voor
rwzi'stotMTR-kwaliteit(maximaal toelaatbaarrisico)staatzeerindebelangstellingvan
waterbeheerders.Intotaalzijn meerdan150
verbindingen omschreven,maardeaandacht
lijkt voorlopigvooraluittegaannaardeconcentratiesvoorstikstof:2,2mg/len fosfaat:

0,15mg/l.Hoedezeeisenzullenwordengeïnterpreteerd -alsjaargemiddelde,voortschrijdendgemiddeldeovereenzekeraantalwaarnemingen,gemiddeldeoverdezomerofals
dagmaximum -isnogonderhevigaandiscussie.BijderwziMaasbommelwordendewerkingvaneenmembraanbioreactor eneencon-

Theoretische achtergrond
Fosfaat
Voorhetbereikenvanzeerlage fosfaatgehaltendient nietalleenhetopgelost fosfaatgehalteinheteffluent zeerlaagtezijn,maar
ookhetgehalteaanzwevendestof,dattweetot
vierprocentfosfaat bevat.Eenzwevendstofgehaltevanvijftottienmilligramperliterisdus
altehoogomaandeeistevoldoen.
Membraanscheiding leidttoteen effluent
datinprincipegeenzwevendestofbevat,zodat
hetverwijderen vanvoldoendeopgelost fosfaat
alleidttoteengoedeffluent. Zandfikratie kan
ooktotlageeffluentgehalten voorzwevende
stofleiden.Indepraktijkinstallatie teMaasbommelwerdengehalten van2,5 ±2,1mg/l
gevonden.Zowelbijmembraanbioreactoren
alsbijconventioneletechniekenmetnageschakeldczandfikratie lijkt hetbehalenvande
effluenteis voorfosfaat niettotveelproblemen
teleiden.Doorchemischeofbiologischefosfaatverwijdering meteventueelaanvullende
doseringvanchemicaliën kanaande effluenteisenwordenvoldaan.
Stikstof
Indemeesterwzi'sinNederland neemt
menhetorganischstikstofinheteffluent aan
alseengegeven.Waardenvanééntottweemilligramperliterzijn heelgewoon.Dezeorganischestikstofisvoornamelijk afkomstigvanhet
actiefslibzelf1).Ongeveertienprocentvande
organischestikstofbestaat uitaminozuren2)

HuidigebeluchtingsruimteopdenvziApeldoorn.Zijndebestaandeonrwcrptjroiidslagennoggeschiktvoorderioolwaterzuiveringvanmorgen?
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en 15tot 30procent uit afbraakproducten van
nucleïnezuren (DNA,RNA)ü,maar de bulk
bestaat uit aminosuikers die voorkomen in de
celwand van bacteriën en melanoidme-achtige
structuren 4 '. Met name de laatste verbindingen, condensatieproducten van peptiden en
gereduceerdesuikers,zijn zeerslecht afbreekbaar.
Deconcentratie vanorganisch stikstof in
het effluent isafhankelijk van deslibleeftijd en
desamenstelling van het afvalwater. Bij slibleeftijden tussen tweeen 15dagen zou de uitscheidingvan organisch stikstofhet laagste
zijn, buiten dit interval neemt de concentratie
toe.
BijdeMBRteMaasbommel blijkt het
(opgelost) organisch stikstofgehalte stabiel
tussen 0,9± 0,6mg/l tezijn, onafhankelijk van
de temperatuur (8-20°C). Dit betekent dat de
waarden voor ammonium en nitraat extreem
laagdienen te worden om aan een effluenteis
van 2,2mg/l te voldoen.
Debesteverwijderingsmethode vooropgelosteorganische stikstofisfiltratie met actieve
kool.Opdezemanier is85procent te verwijderen3'.Toepassing van actievekool in het actieve
slib kan ongeveer de helft adsorberen. Van het
geadsorbeerde materiaal wordt echter slechts
vier procent afgebroken, hetgeen de moeilijke
afbreekbaarheid van het organisch stikstof nog
eens benadrukt4).
Vooreenzeer laagammoniumgehalte zijn
in theorie zeer hogesliblecftijden ofeen sterke
compartimentering van de nitrificatieruimte
nodig. Ineen éénreactorsysteem zou deslibleeftijd met een factor van circa 2,5tot4moeten stijgen om deammoniumconcentratie in
het effluent tedoen dalen van 1,0naar 0,2
mg/l.Dit isvanuit kostenoverwegingen bijna

ondoenlijk. Vooreen conventioneel systeem
betekent ditdat nitnficatie in meerdere reactoren achter elkaar plaatsdient te vinden. In
Nederland zijn de meeste zuiveringssystemen
uitgevoerd alscircuit ofals ptopstromer, die
met betrekking tot denitrificatie zijn op te
vatten alsdrie in seriegeschakelde reactoren5),
met een onbekend aandeel kortsluiting. In
afbeelding 1 worden deuitkomsten gegeven
vaneen aantal simulaties met het dynamische
modelSIMBA.Hieruit blijkt dat compartimentering bijna een vereiste isom zeer lage effluentgehalten van ammonium te kunnen realiseren.Decompartimenten mogen bijna geen
kortsluiting kennen, omdat dan de effluentgehalten weer snel opzullen lopen.
IndeMBR-reactot te Maasbommel
bedraagt de totale slibleeftijd circa 21dagen.
Dereactor omvat tweeaërobe compartimenten. Beluchting wordt toegepast in het membraancompartiment, zodat dit alseen derde
compartiment kan worden opgevat.De
geschatte aërobeslibleeftijd bedraagt circa elf
dagen. Het effluentgehalte van ammoniumstikstofvan 0,28 ±0,37mg/l blijkt niet afhankelijk van de temperatuur tezijn, bij bcdrijfstemperaturen tussen 8en 24°C.
Dehogezuutstofconcentratie (4mg/l) in
het membraancompartiment heeft volgens de
uitgevoerde modelberekeningen slechts een
marginaal effect opdeeffluentconcentratie (zie
afbeelding 1).Een hogere recirculatiefactor
leidt tot een hogere ammoniumconcentratie in
het effluent, zodat bij hogere recirculatie weer
sterkere compartimenteting nodig is.Een
hogereslibleeftijd, 20dagen in plaatsvan elf,
leidt ook tot lageteeffluentgehalten, zoals uit
afbeelding 1 blijkt, maar dit gaat natuurlijk

Verloopvandeammoniumconcentratieinheteffluentvooreennitri/icerertiiereactorbijn°Cmetslibleeftijd
vanelfdagen,alsJunctievanhetaantalcompartimenten.
(O):recirculatiefactor=1,('•):recirculatiefactor=5,(A):zuurstofgehalte4mg/linlaatstecompartimentbij
R= 1,(•):alseerste,maarmetslibleeftijd van20dauert.
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gepaard met veelhogere kosten dan stetkere
compartimentering.
Ook dedenitrificatie dient te leiden tot
zeer lageconcentraties.De oorspronkelijke
berekeningen voor denitfificatie in twzi's,die
grotendeels zijn ontwikkeld m Duitsland, gingen altijd uit van een minimumconcentratie
van 6,5mg/l voot nittaatstikstof In Nederland
blijken mdezomer veellagerewaarden, van
minder dan twee milligram per litet,op te
kunnen treden. Met een lagere minimumconcentratie van één tot tweemilligtam per liter
kandeberekening noggoed worden uitgevoerd.
Inde HSA-berekeningvolgens Nederlandserichtlijnen 6 ' wordt deaërobe slibleeftijd
betekend op basis van 1,5mg ammonium en
dedaatbij horende slibleeftijd voor denitrificatieop basis van deaërobeslibleeftijd die hoort
bij vijfmilligram ammonium. De berekening
voorzeer lageeffluentgchalten voor ammonium kan op dezelfde wijze plaatsvinden, maar
met aangepaste ammoniumgehalten, van
respectievelijk circaéén endrie milligram, met
inachtname van compartimentering voor het
behalen van lage effluentgehalten.
Om zeer lageeffluentgehalten voot nitraat
te behalen, van minder dan r à1,5mg/l,zal het
in demeestegevallen noodzakelijk blijken om
eenexterne koolstofbron tedoseren,ofin een
bepaald deel van het teactorsysteem ofin een
nageschakelde techniek.

Ontwerp
Nu kan een pogingwotden ondernomen
om tot redelijke ontwerpgrondslagen te
komen voor twee installaties die pogen effluent vaneenMTR-kwalitcit te leveren:een
MBR-installatie en een conventionele installatiegevolgd door een zandfilter.

Fosfaatverwijdering
Het ontwerp voorde anaërobe ruimte voor
biologische verwijdering van fosfaat is doorgaans gebaseerd op een contacttijd tussen
afvalwatet en slib.Bijeen hoger slibgehalte,
zoalsgebruikelijk isin een membraanbioreactor, kan echter een aanzienlijk korte contacttijd worden gehanteerd dan in een conventioneleactiefslibinstalllatie. De wezenlijke
parameter isdeopnamesnelheid van vluchtige
vetzuren uitgedtukt inmg.f'rf'. Alseen contacttijd van een uut bij een slibgehalte van vier
gram perliter in een conventionele actiefmstallatie voldoende is,moet een contacttijd van
een halfuur dat ineen membtaanbioteactot
bij achtgram per liter dat ook zijn.

4
Hiervan kan in het ontwerp van beide
typen teactoren dan ookworden uitgegaan.
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Stikstofverwijdering
Het meest problematisch is organische
stikstof Erlijken geen indicaties tezijn dat
met een MBRofeen nageschakcld zandfiltcr
openige manier effluentconcentraties van
minder dan circa één milligram per liter kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent dat de
som van nitraat en ammonium lager dient te
zijn dan 1,2milligram stikstofper liter.
Mcnibracuibiorcactor
Voor het ontwerp van het biologische
volume van eenMBRkan in principe worden
uitgegaan van deHSA-berekening, zoals eerder
aangegeven. Het isbij een recirculatiefactor
van 5 ofhoger, die nodig isom lage nitraatgehalten terealiseren, noodzakelijk dat nitrificatie in tenminste drie reactoren plaatsvindt (zie
afbeelding 1).Een tweede dcnitrificatiereactor
ismogelijk en ook wenselijk alssprake isvan
doseringvan een externe koolstofbron om de
gewenste denitrificatie te realiseren.
Daar demembraanscheiding altijd plaatsvindt in een sterk beluchte ruimte, kan een
onbelucht buffcrvolume worden voorzien
('respiratieruimte j , omdat hoge zuurstofgehalten ongunstig zijn voorde voordcmtrificatie.Demembraanscheidingsruimte kan beter
geen onderdeel van de biologische reactor uitmaken,omdat dan geen onderscheid gemaakt
kan worden tussen de recirculatie die nodig is
om degewenste nitraatgehaltcn tebereiken en
derecirculatie voor het gewenste shbgehalte 7 .
Een mogelijke configuratie wordt gegeven in
afbeelding 2.

A/b. 2:

Conventionele installatie cjevolgd doorzandfiltratie
Eenconventionele installatie gevolgd door
zandfiltraric zou voor wat betreft de acnefslibinstallatie vooral moeten voldoen aan een lage
concentratie van ammonium in het effluent.
Hiermee zou de aërobe sliblceftijd in een dergelijke installatie gelijk zijn aan die in een
membraanbioreactor, maar de anoxische slibleeftijd zou korter kunnen zijn. Doordat een
hoger nitraatgehalte toelaatbaar is,kan de
interne recirculatie lager zijn en is nitrificatie
in tweereactoren mogelijk (zieafbeelding 1).

actieve koolfiltratie, kan dezeeffectief worden
verwijderd. Dit lijkt echter voorlopig nog te
kostbaar voor toepassingop dezuivcting van
huishoudelijk afvalwater.

•

Het bereiken van MTR-kwaliteit voor stikstofen fosfaat isniet eenvoudig. Met name
voorstikstofmoeten zeer lage concentratiesvoor ammonium en nitraat gehaald
worden, omdat het aandeel moeilijk
afbreekbare organisch stikstofongeveer
één milligram per liter bedraagt;

Het zandfilter dient voor de verwijdering
van zwevendestof, nitraat en fosfaat. Met
behulp van een externe koolstofbron zijn zeer
lage concentraties nitraat mogelijk, terwijl
doseringvan ijzerchloride tot degewenste fosfaatconcentraties kan leiden.Omdat zeet lage
concentraties fosfaar kunnen leiden tot fosfaatlimirarie bij denitrificerende bacteriën, dient
de fosfaatverwijdering in de laatste trap ofhet
laatste deel van het zandfilter plaats te vinden.
Met de in de praktijkinstallatie te Maasbommel gebruikte oppervlaktebelastingen van
respectievelijk 15 en 14m3.m"2.h ' werden goederesultaten behaald.Dezekunnen bij het
ontwerp worden aangehouden.

•

Voorvoldoende nitrificatie is (verhoging
van de sliblceftijd en)scheiding van de nitrificatieruimte in meerderegoed gescheiden compartimenten noodzakelijk. In een
membraanbioreactor zouden dit er minstens drie moeten zijn, in een conventionele reactor minstens twee;

•

Voorhet ontwerp van devolumina voor
nitrificatie en denitrificatie kan in principe
deHSA-methodegebruikt worden, met
een minimum nitraatgehaltc van één milligram per liter en met aangepaste waarden voor ammonium tijdens nitrificatie
(drie in plaats vanvijfmilligram) en denitrificatie (éénin plaats van 1,5 milligram
nitraat) en rekening houdend met de
benodigde compartimentering en recirculatie;

•

Filtratie met actieve kool kan het gehalte
aan moeilijk afbreekbaar organisch stikstofsterkverminderen. Eventueelzou ook
toepassing van poederkool in de actiefslibruimte voor dit doel in aanmerking kunnen komen.

In beide voorbeeldinstallaties ishet bereiken van degewenste efflucntconccntraties nog
altijd niet eenvoudig.Met name de aanwezigheid van moeilijke afbreekbare organische
stikstofin heteffluent ishier debet aan.Alleen
met een extrazuiveringsstap, bijvoorbeeld

Mogelijkeconfiguratievoormembraanbioreactorvoorzeerlageefjluciugchaltcn.
ANAE=anaëroberuimte,SEL=anoxischeselector,ANOX=voordemtrijicatieruimte,WIS=wisselreactor,
AER=nitrificatieruimte,MEM=membraanscheidtng,RES•=eventueleverademingsruimte,EC=dosering
vanexternekoolstojliron,Me=doseringvanntetaalzout.
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