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ACHTERGROND

Z U I V E R I N G AFVALWATER GAAT G E W O O N D O O R T I J D E N S DE
VERBOUWING

OmvangrijkeaanpassingrwziEindhoven
DerivierDeDommelwordtinEindhovenopgemengdmetheteffluent vandenvziEindhoven. In
zoo6wordtderwziEindhoveningroottevandebiologischecapaciteitdederderwzivanNederland.
DerwziwordtinopdrachtvanWaterschapDeDommelaangepastominzooóaandeejfhienteisen
tekunnenvoldoen.Inhetontwerpisrekeninggehoudenmetnog verdergaandeejfluenteisen.GekozenisvoortoepassingvanhetmUCT-procesmeteenvariabelbeluchtetankinplaatsvaneenwtsseltank.Ookisdemogelijkheid opengehoudenomindetoekomstdenabezinktanksnoghogertekunnenbelasten.Hetprojectisindeuitvoeringsfase, maardezuiveringvana/valvvatergaat
onverminderddoor.Ditismogelijk dooreersttebouwenendanpasteslopen.Ditartikel beschrijft
hetontwerpendebedrijfsvoering vandenieuweactief-siibtanks, deuitvoeringvandebouweneen
doorkijknaarde toekomst.
Opbasisvaneenstrategische studieisin
15194e e n principebeslissinggenomen overde
toekomstige opzetvandecommunale rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven.De
eerstefasedaarvan,diebetrekking heeftop
vergrotingvandehydraulische capaciteit
vanhetinfluentgemaal endemechanische
zuiveringstrap tot35.000kubiekemeterper
uur,isinmiddelsgerealiseerd.Inaansluiting
hieropzaldebiologischezuiveringstrap,die
eencapaciteit heeft van750.000ie(à54g
BZV/dag)aangepastenuitgebreid worden
ommetnameindevereiste verwijdering
vanstikstoftekunnen voorzien.Dehydraulischecapaciteitvandebiologiezalworden
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uitgebreid van20.000naar 26.250kubieke
meterperuur.

Ontwerp
Deaanpassingbestaat inhoofdlijnen uit
hetslopenvandehuidige beluchtingstanks
endevierkleinenabezinktanks,hetbouwen
vanééntussengemaal,drie actief-siibtanks
(AT),drieretourslibgemalen enéén
nabezinktank (NBT),hetvervangenvan
tweeslibindikkers,deruimerinstallatiesen
deinlooptrommels vandenabezinktanks,de
elektrotechnische installatieenprocesbesturingenhetuitbreiden vandeluchtbehandeling(ziefoto).

Indeontwerpfase isgekozenvoor:
toepassingvanhetmUCT-procesvoor
eenstabielebiologischedefosfatering en
beperkingvandeaanvullendechemicaliëndosering,
tanksvanzevenmeterdiepenontgassingmeteencascadebeluchtingvooreen
maximalebenuttingvanhetbeschikbare terteinoppervlak,
rondeacrief-slibtanks metprefab wandenvoorverkortingvandebouwtijden
vetlagingvandebouwkosten,
eenconfiguratie vande actief-slibtank
zonder selectorenwisseltankenmeteen
anaërobetankinhetmidden(3.733 m.3),
eendenitrificatietank (9.525m))alsbinnenringeneenbeluchtetank(16.933 m ï )
alsbuitenstering(zieschemahiernaast),
eenbeluchtetankmeteenvariabel
beluchtvolume,
aanvullende chemicaliëndosering voor
herhalen vandeP-totaal effluenteis,
eenanaërobetankmeteencontacttijd van
éénuurvootdebiologische defosfatering,
lichtslibbesttijding enaanvullendechemicaliëndoseringmiddelsdoseringvan
respectievelijk aluminium enijzerchloride,en
eenontwerpopeenslibvolume-index
van 120 ml/gds.
Indedimensionetingvanhetontwerp
zijn voldoendezekerhedeninachtgenomen.
Ookisingespeeldoptoekomstigeontwikkelingen.Inhetontwerpisbijvoorbeeldrekeninggehoudenmetdemogelijkheid (inde
toekomst)verdergaandtezuiverendande
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huidigeeisenvanN-totaal(minderofgelijk
aan 10mg/l]enP-totaal(minderofgelijkaan
ï mg/l).Doorhetachterwegelatenvande
wisseltankkunnen aanzienlijk lagere nitraarwaardengehaaldwordenenkaneenlagere
N-totaalinheteffluent worden bereikt.Bijde
dimensionering isuitgegaan vanveilige
ondergrenswaarden voorhetproces,ookbij
uitvalvaninstallatieonderdelen.Voorde
beluchtingisextracapaciteitopgesteld,zodat
mettweevandeintotaaldrieopgestelde
compressoren indeminimale zuurstofbehoefte kanwordenvoorzien.Naast voldoende
reservestellingisdebetrouwbaarheid ende
robuustheid vanhetontwerpvoorafgetoetst
meteengevoeligheidsanalyse.Hierbijis
onderanderedeaanvoervanruw influent
gevarieerd,gecombineerd metmeerenminderrendement opdevoorbezinking.Ookzijn
verstoringen indewerkingvandebeluchting
getoetst.Deconfiguratie vandebeluchting
zalwordenuitgevoerdmet plaatbeluchting.
Hiervooriseenuitgebreidevoorstudieverricht.Dekeuzeisuiteindelijkgevallenopde
meesteconomischeaanbiedingenkwalitatief
besteaanbieding.

plaatb«iuchtirig

Ombouw in drie fasen
Deaanbestedingvandebouwvonddit
voorjaar plaats.Zevielaanmerkelijk lager uit
danderamingvooraf:inplaatsvan44
'slechts'26à27miljoen euro.Devoorbereidendewerkzaamheden begonneneindvorig
jaar metdeaanlegvandebouwput voortwee
vandedrienieuweactief-slibtanks. Deuitvoeringvandebouwisonlangs begonnen.
Heteffluent moetvanaf2006aanhetLozingenbesluitStedelijkAfvalwater voldoen.
Daarwaarmogelijk wordeneerst nieuwe
installatieonderdelen inbedrijfgenomen en
wordtpasdaarnadeoudeinstallatiegesloopt.Deombouw isindriefasen verdeeld,
waarbij telkenseennieuweactief-slibtank in
bedrijfwordtgenomen eneenoudebeluchtingstankuitbedrijfwordtgehaald.Deeerstetweeomschakelingen vinden binneneen
dagplaats.Bijdederdeenlaatsteomschakelingeind2005,zaldezuiveringenkeleweken
optweevandedrienieuwe actief-slibtanks
draaien.Deeffluentkwaliteit zalindieperiodetochvanaanvaardbaar niveauzijn.Begin
2006zaldezuiveringvolledigin bedrijfgenomen wordenenzowelhydraulisch alsbiologischvolbelast worden.

Bedrijfsvoering
Debeluchte tankenderecirculatie van
nitraat moet indezomer anders worden
bedreven dan indewinter.Indezomeris
eengrootdeelvandebeluchte tank bestemd
voordenitrificatie en ligtdenadruk opeen
vergaande totaalstikstofverwijdering. De
beluchte tank ismaarvooreenbeperktdeel
beluchtenvoorherovergrotedeelanoxisch,
zodatzeerlagenitraatwaarden gehaald kunnen worden.Omdebezinkbaarheid goed te
houden,moetdebeluchte tank indewinter
voorhetgrootstedeelaëroobworden gehouden.Indewinter wordtdaarom eenklein
beluchtingspakket bijgeschakeld enhetgrotebeluchtingspakket minder intensief
belucht.Dedenitrificatiecapaciteit isdan
kleiner,zodatindewinter het nitraatgehalteopzallopen.Jaargemiddeld zal ruimschoorsaandestikstofeis voldaan worden.

Hogere belasting mogelijk
Denieuwenabezinktank isgedimensioneerd conform derichtlijnen vanSTOWA
1981.Indetoekomstzoudenieuwenabezinktank samen metdeelfbestaandenabezinktanks zodanigaangepast kunnen wordendateenhogere belastingopbasisvande
ATV-richtlijn mogelijk is.Detanks moeten
dandieperwordengemaakt door verhoging
vandeoverloopranden. Ditbiedtdemogelijkheid omhetslibgehalte teverhogen en
deeffluentkwaliteit verder teverbeteren.
Tevensisruimtelijk rekeninggehouden met
eeneffluentpolijstingstap, mocht dit inde
toekomst nodigzijn. f

WaterschapsbedrijfLimburgenhetLimburgse
cementbcdrijjENCI hebbeneentweedemaalinstallatievoorzuiveringsslib,deBioMill2,in
gebnukgenomen.ENCI kaunujaarlijks in
totaal80.000tonzuiveringsslibinzettenals
brandstof111haarcementoven.
DeeersteBioMillwerdin 1999in
gebruikgenomen.Hiertoerichtten in1998
hettoenmaligeZuiveringsschap Limburgen
ENCIdejoint-venture BioMillBVop:een
zelfstandig bedrijfwaarinENCIenhetzuiveringsschapgelijkwaardige partners zijn.
Napositieveervaringen metdezemaalinstallatie eneentoenemend aanbodvan
slibisbeslotenBioMill2 tebouwen.Deze
tweedemaalinstallatie verwerkt voornamelijk zuiveringsslib uitNoord-Holland,Groningen en Friesland.
Devlamindecementoven vanENCI
heeft eentemperatuur van 2ooo°C.Omde
vlamzoheet tehouden,gebruikt ENCI
behalvetraditionele brandstoffen alsaardgas
enbruinkoolpoeder, rioolzuiveringsslib. Het
gaatom80.000tonslib.Dezezorgtvoor
ruim eenderdevanderotalewarmtevoorzieningvandecementoven.Deonbrandbare
fractie vanhetslibindevormvanaswordt
alsgrondstofopgenomen inhet halffabrikaatklinker,datopzijn beurtweerwordt
gebruikt alsbasisgrondstofvoorcementbereiding.
Voordathetzuiveringsslib indeoven
vanENCIterechtkomt, wordtheteerst ontwaterd engedroogd.Omhetgedroogdeslib
effectief indeoventekunnen gebruiken,
moet heteersttot fijn poederwordengemalen.Ditgebeurt indeBioMills.
Behalvedebesparingophetgebruik van
fossiele brandstoffen diedeinzetvanzuiveringssliboplevert,wordthetslibopdemeest
milieuhygiënischverantwoorde manier
verwerkt.Ookfinancieel ishet aantrekkelijk.
Hetzuiveringsschap bespaartopverwerkingskosten,omdat deinzetvanslib bij
ENCIgoedkoper isdan andere
oplossingen. ^
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