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D U U R Z A M E SLIB-WATERSCHEIDINGSTECHNOLOGIE OP RWZI'S

Standvanzakenrond
USBF
DeUp/lowSludgeBlanketFitrarion(USBF)komtalsslib-waursdxeidingstedmologkvoorrwzi's in
Nederland naarvormalsalternatie/voornabezinking enmembranen. NadatvoordezuiveringsinstallatieinWijk bijDuurstededekeuzevoortoepassing vanUSBFwasgemaakt(zieH,0 no. 15/262003],wordtdetechnologienuookvoordeaanpassingvaneenaantalgrotererwzi'sinbeschouwing
genomen.Eenvan devoorbeeldenhiervanvormtrwziDokhaven.USBFisdaartmseneuze.optiein
eenvariantenstudienaardeaanpassiugsmogehjkheden van derwziomdestikstojverwijderingte
verbeteren.Uitbijeenkomsten vandetechnologenvanwaterschappenblijkt datdetoepassing van
USBFonderdeel lijkt tegaanwordenvansysteemkeuzestudiesvan rwzi'salsduurzaam optievoor
slibwaterscheidmg.Hetkan bovendieneenessentiëleschakelvormenvooreen duurzame,onderhoudsarmeenrelatie/goedkope 'cenbaks'nvzigebaseerdop m-UCT/BCFS-configuraties.
DeUSBF bestaatuiteenopwaattsdoorstroomd compartiment indeaëratietank
waarin zicheenslibdeken vormt.Deinvoer
vindtplaatsvanuit hetbeluchte nittificatiedeelvandeaëratietank.Deslibdeken wordt
van beneden naar bovendoorstroomden
zorgt voordefilterende werkingdienodigis
voordeslib-waterscheiding.Hetgefiltreerde
slibwordtmeteenrecirculatiestroom afgevoerdnaardedenitrificatieruimte.Het
effluent wordtaanhetwateroppervlak
ondervrijvervalafgevoerd. Hetsysteemis
ontwikkeldenrecentgeoptimaliseerd door
deTsjechische firma Ecofluid uitBrno. In
hetbuitenland ismetdezetechnologieal
veelervaring opgedaan.

Duurzame technologie
Duurzaamheid vertaaltzichinzuinigen
meervoudig ruimtegebruik, laagenergieverbruik, laagchemicaliënverbruik,eenhoge
hergebruikwaarde vandematerialenenlage
emissies.Tenopzichtevan conventionele

nabezinkingisUSBFruimtebesparend,
omdathetindeaëratietank wotdt gebouwd.
Ditgeeft eenmeervoudigruimtegebrurk. De
membraanbioreactot isuiteraard nogcompacter,omdatdaar bovendienmethogere
slibgehalten (endus kleinere volumes)
gewerktkanworden.Afbeelding 2geeftde
verhoudingen weervanhet ruimtegebruik
doordeaëratietankendeslib-waterscheidingvaneenlaagbelasrerwzizonder voorbezinking.
DeUSBF-reactorenzijndoordecompactheid ookgoedtegebruikenineenoverkaptesituatieofbijvoorbeeld ondergronds
ondereenparkeerplaats ofgebouw.Dit geeft
verderemogelijkheden totmeervoudig
ruimtegebruik endecentrale roepassingen.
InhetMBR-marktonderzoek(STOWA-rapport 2002-13)wordtdecentrale toepassing
vanMBR-reactoren alspotentieelgezien.

Afto.z:

Compactereactoren metUSBFvormen hiervooreenalternatief, temeeromdatdezereactoren minder onderhoud enbeheer nodig
hebben.
Hetenergieverbruik vaneenUSBF-reactor islagerdan vaneennabezinker.Bij een
nabezmker iseenrerourslibgemaal nodig
omhethydraulisch vervalendeleidingweersranden teoverbruggen.
BijUSBFwordt hetwater-slibmengsel
gerecitculeerdmerenergiezuinigeenonderhoudsarme airliftpompen, omdat nauwelijks hydraulisch vervaloverbrugd hoeft te
worden.Bovendien wordtdezerecirculatie
gecombineerdmetderecircularierussende
nitrificatie- endenitrificatiecompartimentendietochalnodigis.BijUSBFzijn ergeen
motoren voorhervoortbewegen vanbruggenenslibschrapers.InherSTOWA-marktonderzoekwordt hethoge energieverbruik
vandeMBR,datinhoofdzaak wordr veroorzaaktdooraddirionelebeluchtingvande
membtanen, alszwaktevandezetechnologieaangegeven.
Netalsnabezinkingzijn voorUSBFgeen
chemicaliën nodigvoorherslib-waterscheidingsprocesofhetonderhoud ervan.Voorde
MBRligtditanders.Hier isonderhoud van
demembranen merchemicaliën nodig.
Uitbuitenlandse ervaringenmet
bestaanderwzi'sgebaseerdopUSBFblijken
drogestofgehalten van5à10mg/l haalbaat
bijeenstabieleSVIvan120ml/g.Ditisvergelijkbaar meteffluentwaarden vangoed
werkendenabezinktanks.Deemissiesvan
stikstofen fosfaat zijn vooralafhankelijk van
hetbiologischeprocesenminder vande
slib-waterscheidingstechnologie.USBFis
goedtecombinetenmetzeerlaagbelaste
rwzi'sgebaseerd opm-UCTofBCFS,conceptendienuworden roegepastomvergaande

Ruimtebeslag aëratietank metslib-waterscheiding,aëratietank plas
nabezinking is100%,zondervoorbezinkirçg.

Aft,.:

HetprincipevanUSBF.

(AT=aëratietank,NBT=nabezinktank).
Schoon effluent
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stikstof-enfosfaatverwijdering enlageslibproductiesterealiseren.

denitrificatie alspropstroom wordenuitgevoerd.Volgenshet STOWA-handboek
'Beheersingvanlichtslib'levertdit samen
meteenm-UCT/BCFS-configuratie lagestabieleSVI's.Tweeontwerpvoorbeelden zijn in
afbeelding 3 weergegeven.InvoorbeeldA
looptdedenitrificatieruimte in propstroom
omdenitrificatie heenenvormendeUSBFeenheden tevensdescheidingswanden. In
voorbeeld B wordreventuele compartimenteringvandedenitrificatieruimte bereikt
doordetoepassingvantweetotdriehyperbolemengers.Metslimontwerpen kan
daardoorookbespaard worden opdeoverkappingvandedenitrificatieruimte ende
tussenwanden. MetdezeopzetisooktoepassingvanUSBFnavoorbezinking inbeeld.

Eenlevenscyclusanalyse met betrekking
tot hetgebruik vanrwzi-effluent alshuishoudwater maaktduidelijk datdit uit
milieu-oogpuntgeenvoordeeloplevert ten
opzichtevangebruik van oppervlaktewater
(zieH 2 0nr.22-2002). Bovendien ishet beleid
tenaanzienvanMTR-ofVR-effluentkwaliteit nogniet uitgekristalliseerd. Een modulairebenadering,indevormvanUSBFmet
laterbijvoorbeeld eennageschakeld zandfilter,lijkteenrealistische strategieomteanticiperenopmogelijk toekomstige stringentereeffluenteisen. Uitdeproevenbij rwzi
Maasbommel(zieH 2 0nr.14/15-2003) blijkt
datmetnageschakelde zandfiltratie ook
MTR-kwaliteithaalbaaris.

Conisch gevormde USBF-eenheden

ConischgevormdeUSBF-eenheid.
Hetmateriaal vanUSBF bestaat vrijwel
geheeluitroestvaststaalmeteen'civiele'
levensduur. Dit materiaal kenteenhoge
graad vanhoogwaardighergebruik.Dehoeveelheid materiaal isookveelminder dan
een nabezinktank.

Eenvoudig toe te passen
DeUSBFwordt ingebouwd indeaëra-

A/b.3:

tietank enkenteenrelatiefkorte bouwtijd
(ongeveerdrieweken).Bijombouwvaneen
bestaande installatie kanhet uit bedrijfzijn
vaneendeelvanderwzidaardoor worden
beperkt.
Ooknieuwezuiveringsstraten ofrwzi's
kunnen effectief met USBFuitgerust worden,waarbij zoweldeanaërobe tank alsde

Conjigiiraticvoorbeeldenvaneenbahm-UCT/USBFrwzi. VoorbeeldA:mUCTmetpropstroom
demmficauermmteomdenirri/icatieheen.VoorbeeldB:propstroomdenitrificatteafgescheidendoor
USBF-eenbedenenmethyperbolemengers.
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Insommigegevallen,bijvoorbeeld als
slechtséénaëratietank aanwezigis,ishet
niet mogelijk dezeleegtezettenvoorde
inbouw vanUSBF. Indatgevalisheteen
optieomconischgevormde USBF-eenheden
teplaatsen ineenvolletank.Dezesteunen
opdewanden.Zeworden uitgevoerd inRVS
omcorrosietevoorkomen.Debeluchting
ronddeopeningonder indeconusmoet in
datgevalinsitu worden verwijderd/afgedopt.Degrootsteconusheeft een diameter
vancircaacht metereneen hydraulische
capaciteitvanongeveer 80kubiekemeter per
uur.
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MomenteelbestaatinNederland een
positiefklimaat omdeinnovatievetoepassingvandeUSBF-technologieteondersteunen.DetechnologischepotentievoordetoepassingindeNederlandsesituatie wordr
duidelijker. Devolgendebelangrijke stapis
omUSBFopeenaantalplaatsen inNederlanddaadwerkelijk toetepassen,erhier
ervaringmeeoptedoenengericht onderzoekuit tevoeren.Ineenartikelin het
FinancieelDagblad van 19apriljl. wordt
gesteld dat inkopers inNederland bureaucratischenrisicomijdend zijn,vooralbijde
overheid.InNoord-Amerika isheteeneer
omnummer ééntezijn.Deeeromalseersre
tehebbengekozenvoorUSBFkomt in
Nederland hetHoogheemraadschapDe
StichtseRijnlanden toe. <f
Voormeerinformatie:(0411)624325.
drs.J.vander Pluijm
(VanderPluijm Water- en
Milieumanagement)
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