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Veelrioolwaterzuiveringsinstallatieszijnde laatstejaren uitgebreidenaangepast vooriestrengere
ejjluenteisen reuaanzienvonstikstof Vooreenaantalzuiveringenisuitstelgekregen,metnamevoor
enkeleverouderdeinstallaties metsdbgistmgdiezijnontworpen opBZV-enSS-verwijderingcu(eventueel)ecugcdeeltelijkenitrificatic. Daarnaast heefteenaantal nvzi'stemakenmeteentoenamevan
debiologischebelasting.Metde uitbreiding vandezeinstallaties,waarindestikstojverwtjdering
meesmihetknelpuntis,zijn hogeinvestcringeugemoeid.Eennieuwconceptvooruitbreiding isde
BABE-technologie,waarvooreenpatcntaanvraag isingediend,ontwikkelddoorDHVinsamenwerkingmerdeTUDelft. Dezebiologischebehandelingsmethode voorrcjecticwatcigaat uitvan ecu
nieuwprincipe,namelijknitrificeerders zodanigtelatengroeieii indedeelstroombehandeling dotze
vervolgenskunnenwordengeê'ntaan hetactiejslibvanhethoofdproces.Hiermeewordthettotaalsriksto/rendemeutvan de iwziverhoogd.Uitoriënterendelabproeven,ondersteunddoorresultatenvan
modelsimulaties,bleekdezetechnologieveelbelovend enkosteneffectief Praktijkproeven op derwzi
Garmenvolde,uitgevoerd inSTOWA-verband, hebbenonlangsdewerkingop'full scale'aangetoond.
Deafgelopenjarenisnaarstiggezochtnaar
goedkopetechnologieënvoorhetvoldoenaan
destikstofeis.Eenmanierombijrwzi'smet
slibgistingde stikstofvracht naarderwzite
verlagen,isbehandelingvandeinterneretourstroomdievrijkomt bijdeslibontwatering.
Hetgaathierbij omeengeringevolumestroom
fikraat ofcentraat,hetzogenaamderejectiewater,datmeteenrelatiefhogetemperatuur
(circa30°C)enhoog ammoniumstikstofgehalte
(750-1500mg/l)naardewaterlijn vanderwzi
wordtteruggevoerd.Separatebehandelingvan
ditstikstofrijke retourwater verlaagtdestikstofbelasting vanhethoofdproces metvijftot
25procent.Hierdoorverbetertde effluentkwaliteit significant.
Voorbeelden van rejectiewaterbehandelingsmethoden zijn hetSharon-proces,het
lucht-ofstoomstrippen vanammoniak,de
driefasen-airliftreactor endemembraanbioreactor1)'2).Despecifiekesamenstellingende
temperatuurvanhetrejectiewater zorgen
ervoordatmetnamemethetSharon-procesde
ammoniumstikstofefficiënt en kosteneffectief
datwilzeggenineencompacteteactormeteen
kortehydtaulischeverblijftijd, biologischkan
wordenomgezet.Hetbehandelde rejectiewaterwordtsamenmetdemicro-organismen
naarhethoofdproces teruggevoerd.De
gevormdemicro-organismen leverenechter

geenbijdrage aandestikstofverwijdering in
hethoofdproces. Begrazingdoorhogereorganismenen/ofuitspoelinggeziendeentingin

Ajb.

De BABE-technologie
Vanuitdegedachtedathetmogelijkzou
moetenzijnomdenitrificerende organismen
dieop hetstikstofinhetrejectiewater groeien,
tekunnen benutteninhethoofdproces,ishet
'BioAugmentation BatchEnhanced-concept
(BABE)ontwikkeld.IndeBABE-reactorgroeien
dezenitrificeerders indevlokkenvanhet
actiefslibvanhethoofdproces doordateen
kleindeelvanhetretourslibviadeBABE-reactorwordtgeleid.Daarwordtdemtrificatieactiviteitvanhetactiefslib doordehogestikstofvrachtenendehogetemperatuur verhoogd.
Vervolgensgaathetactiefslib meteengrotere
fractie aannitrificeerders retournaarhet
hoofdproces.Opdezemanierwordtnaastde
verlagingvandestikstofvracht de nitrificatiecapaciteitvanhetactiefslib vergroot.
IndeBABE-reactorwordthet ammonium
genitrificeerd totnitrietennitraat. Hierbij
wordtzuurgevormd.Vooreensnellestikstofomzettingmoetdiezuurproductie tendele
wordengeneutraliseerd.Toevoegingvanloog
iseenoptie.Denitrificatie heeft echtetdevoorkeur.Ditkanplaatsvindendoormiddelvan
doseringvaneenexterne koolstofbron
(methanol)ofviakoolstofbronnen aanwezigin
hetactiefslib vanhethoofdproces.Metdelaatstebron,specifiek voordeBABE-technologie,
kanwordenbespaardopdemethanol-ofloogdoseringofkunnendezezelfsachterwege blijven.Degrootte vandebesparingisafhanke-
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lijk van destikstofvracht ende alkalinkeit in
het rejectiewater, de hoeveelheid en het type
actiefslib naar de BABE-reactor (hoogbelast
slib bevat meer koolstofbronnen) en de
gewenste nitraatconcentratie in het effluent
vande BABE-reactor.
HetBABE-procesisdoorhetgebruik van
het retourslibgeïntegreerd merde waterlijn.
Hetgebruik vanhet retourslib zorgtnaast het
inkapselen vandenitrificeerders, het toevoegen
vaneenkoolstofbron, deaanvoervanextraalkalinkeit ookvoorcompensatie vandebij denitrificatieendenitrificatiegeproduceerde warmte.
Koelingdoor warmtewisselaars isniet nodig.
Het BABE-concept iseen batchproces dat
in principe uit vier stappen bestaat diegedeeltelijk gelijktijdig kunnen optreden (zie afbeelding 1).Het concept kan in één reactor worden
uitgevoerd, waarin afwisselend wordt genitrificeerd engedenitrificeerd ofin tweereactoren,één voor nitrificatie en één voor denitrificatie met een interne recirculatie. Het volume
van deBABE-reactor wordt in principe
bepaald door destikstofvracht en de effluenteisen. Het volume kan worden verkleind door
het drogestofgehalte in dereactor te verhogen.
Het maximaal toelaatbare slibgehalte is afhankelijk vandeSVIen delengte van de bezinkfase.Debezinking van het slib behoeft echter
niet volledig tezijn, aangezien met de aflaat
een deelvan het slib meegevoerd dient te
wordenzodatenting vande hoofdstroom
plaatsvindt.
Van l a b o r a t o r i u m naar praktijkschaal
Gezien het relatiefeenvoudige concept
werd het mogelijk geacht om met behulp van
deresultaten van oriënterend labonderzoek
direct proefonderzoek oppraktijkschaal uit te
voeren. Hiermee isde ontwikkelingstijd
bekort, waarmee detechnologie mogelijk nog
kan worden ingepast in lopende uitbreidingstrajecten. Om dedirecte overgang van
laboratoriumschaal naar praktijkschaal te
ondersteunen isgebruik gemaakr van modelsimulaties.Juist vanwege deinvloed vande
BABE-reactor op het hoofdproces en omgekeerd, bleekde inzet vandynamische simulatie bij het onderzoek een belangrijk hulpmiddels).
Hét doel van de praktijkproef wasde werkingvandeBABE-reactoren hetent-effect in
depraktijk aan te tonen en tevens het concept
in korte tijd te introduceren opde Nederlandsehuishoudelijke afvalwaterzuiveringsmarkt.
Praktijklocatie Garmerwolde
Het BABE-concept isop praktijkschaal
getest opderwzi Garmerwolde (Waterschap
Noorderzijlvest). Eenjaargemiddeld Nkjgehalte van het effluent groter dan 10mg/l
waséén van decriteria om dezerwzi teselectei>2
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BABE-reactoroppraktijkschaal,rwziGarmerwolde.

ren.Modelsimulaties van de rwzi Garmerwolde lieten een positiefeffect van toepassing van
detechnologie zien. Derwzi Garmerwolde
bestaat uit meerdere identieke gescheiden
hoogbelaste actiefslib-systemen, elk met een
eigen aëratietank, nabezinktank en separate
retourslibstroom. Hierdoor washer mogelijk
een BABE-straat en twee referentiestraten te
creëren tijdens het onderzoek:

gedraaid. Voor her bereiken van een maximaal
ent-effect, zonder aanvullende koolstofbrondosering met een minimale kalkdosering voor
de pH-correctie,isbinnen het volume van deze
BABE-reactor (1.250kubieke meter) gestuurd
op dezerendemenren. DezepH-correctie was
nodig vanwege dezeer lage alkaliniteitvan het
rejectiewater vanderwziGarmerwolde. Dit
wordt veroorzaakt door een ijzerdosering bij
de slibontwatering.

eenactiefslib-systeem met rejectiewater
(ATr),^
een actiefslib-systeem zonder rejectiewater
(gelijk aaneensysteem mét rejectiewaterbehandeling,zónder ent-effect) (AT2),
een actiefslib-systeem waarop eenBABEreactor isaangesloten(AT3).

Zoals uit tabel 1 blijkt zorgr deBABE-reactor vooreenverlagingvande ammoniumconcentratie in het effluent van derwzi.Een deel
van het effect kan worden verklaard door het
wegnemen van destikstofvracht van het rejectiewater (vergelijking tussenATi enAT2)en
een deelvan het effect wordt veroorzaakt door
deent van nitrificeerders aan het actiefslib
(vergelijking AT2enAT3).De ammoniumeffluentconcentratie vandeBABE-AT(AT3)is
circa50procent lagerdan deAT2met rejectiewaterbehandeling zonder ent,en circa 60procent lager dan deATi zonder rejecticwaterbehandeling.

Praktijkresultaten
Tijdens het onderzoek isdeBABE-reactor
bedreven met een gemiddeld gehalte aan organisch drogesrofvan 3,4g/l, een slibverblijftijd
van 2,4dagen en een procestemperatuur van
23°C.Detemperatuur van het rejectiewater
vanderwzi Garmerwolde isrelatieflaag,doordat een grote hoeveelheid koud extern slib,
samen met het warme uitgegist slib van de
rwzizelf,wordt ontwaterd.
DeBABE-reactor heeft opeen gemiddeld
nitrificatierendement van74procent en een
denitrificatierendement van 66procent

Tabel1.

Denitrificatiecapaciteit van het actiefslib
in deATmet BABE-reactor (AT3)ligt gemiddeld 1,6keer hoger dan de nitrificatiecapaciteit
van het slib indeATmet rejectiewaterbehan-

Heteffectvandeentvannitrificeerdersopdehoo/dstroom(resultatenbetrokkenopeenstabiele periodevan
1,5maand).

rwzi Garmerwolde

N H 4 effluentgehalte
(mg N/l)

actiefsliblijn met rejectiewater
(ATi)
actiefsliblijn zonder rejectiewater (AT2)
actiefsliblijn met BABE-reactor
(AT3)

13,3
9,9
5,2

nitrificatiesnelheid
bij 12°C
(mgN/gods.d)
S7
65
104
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Effect van het volume van de BABE-reactor op de NH 4 -N-concentratie in het effluent.

delingzonder ent-effect (AT2).Slibanalyses
met behulp van FISH-en DGGE-technieken
laten zien dat het type bacterie dat in deBABEreactor isgecultiveerd, ook in het slib vanAT3
wordt aangetroffen.

ent-effect vanBABEgroter isnaarmate deprocestemperatuur in het hoofdproces lageris.
Tijdens depraktijkproef wasdeze 16à 19°C.In
dewinter ishet ent-effect groter dan in de
zomer.

Modelsimulaties

Beschouwing resultaten

Uitdemodelsimulaties blijkt dat het volumevandeBABE-reactor voordeze praktijkproef
eigenlijk tegroot was.Volgensde simulaties
neemthet ent-effect verder toebijeen kleiner
BABE-volumetot 300kubieke meter.De ammoniumconcentratie in het effluent daaltdan nog
verder totonderde tweemilligram perliter(zie
afbeelding 2).Eenanalysevandesimulatieresultaten toont aandat dit wordt veroorzaakt
dooreenvermindering vandeafbraak van nitrificeerdersbijlagere slibverblijftijden.

Doorde verwerkingvan extern aangevoerd
slib isde stikstofbelasting van het tejectiewaterop derwzi Garmerwolde relatiefgroot (circa35procent vandeinfluentvracht). De resultaten van het praktijkonderzoek zijn vertaald
naar een conventionele rwzimet slibgisting en
ontwatering, maar zonder aanvoer van extern
slib.Vooreenviertal situaties iseen stikstofbalans opgesteld (zieafbeelding 3).

Ookblijkt uit demodelsimulaties dat het

Aflo.3:

Stikstqfbalans (kg NKj/d) in een conventionele nvzi onder verschillende procesomstandighedcn.

/. nvzizonderrejeairMiilerbthandeling

Uitgangspunt iseen rwzi waarbij 75procentNKj-verwijdering inde hoofdstroom
plaatsvindt en 20procent vande aangevoerde
stikstofvia het rejectiewater wordt teruggevoerd (situatie 1).Bij toepassingvan rejectiewaterbehandeling zonder ent-effect (situatie2)
neemt destikstofverwijdering van de totale
rwzi toevan75naar 88procent. De stikstofverwijdering in deaëratietank neemt in deze situatieenigszins afvan75naar 70procent, omdat
derejectiewatervracht daalt endaardoor de
nitrificatiecapacitcit alsgevolgvan de lagere
ammomumconcentratie inde aëratietank ook
enigszins afneemt. Dit effect isook waargenomen tijdens depraktijkproef Bij toepassing
van deBABE-technologie(situatie 3)neemt de
stikstofverwijderingscapaciteit in deaëratietank toedankzij het ent-effect. Hierdoor
neemt het totale stikstofverwijderingsrendement toetot95procent.

Dit kan leiden tot een optimalisatie waarbij de
effluentkwaliteit, hetent-effect en het chemicaliënverbruik van de rejectiewaterbehandelingsmstallatie tegen elkaar worden afgewogen.
Desimulatieberekeningen hebben aangetoond dat het enteffect afneemt bijeen toename van deslibverblijftijd. Het toestaan van
een lagerverwijderingsrendement indeBABEreactor kan daardoor eengunstig effect hebben opdestikstofverwijdering vande totale
rwzi.Situatie4toont het effect bij een minder
vergaande stikstofverwijdering indeBABEreactor.Ondanks het lagere nitrificatierendement van de BABE-reactor(75procent)isde
effluentkwaliteit van detotale rwzigelijk aan
diein situatie 3 (BABE-reactor met90procent
nitrificatie). Dit iseengevolg van een vermindering van de afsterving van nitrificeerders in
deBABE-reactoren daardoor een toename van
het enteffect. Dit leidt vervolgens tot een toename van denitrificatiecapaciteit van de
hoofdstroom tot 80kgN/d en een effluentkwaliteit van eveneens vijfkilo stikstofper
dag. Het chemicaliënverbruik in dereactor is
in dezesituatie echter lager.Eenzelfde optimalisatiekan wordengemaakrvoorhet denitrificatierendement in verhouding tot het
methanol-en/of natronloogverbruik.

Conclusie
Uit de resultaten van het praktijkonderzoek opderwzi Garmerwolde kan worden
geconcludeerd dat deBABE-technologie zich
heeft bewezen alseen volwaardig alternatief
voordebehandeling van rejectiewater. De
technologie kan met name effectief worden
toegepast indien in hethoofdproces onvolledige nitrificatie plaatsvindt ofwanneer de
enting van nitrificeerders het nitrificatieprocesin dehoofdproces minder kwetsbaar kan
maken voor verstoringen.Detechnologie kan
meestal gemakkelijk worden ingepast in de
bestaande infrastructuur van een rwzi.De
compactheid van de reactor maakt het proces
erg aantrekkelijk. *
Meer^edetaillcerdeonderzoeksresultatenvan
depraktijkproefende modelsimulatieswordenbinnenkongepubliceerdmeenSTOWA-rapport.
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