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Deindeling en compartimentering van de
actief-slibtanks is ingegeven door de noodzaak
voor een goede lichtslibbcheersing1)-2) en optimaal omgaan met BZVvoorde vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering*). Beide doelen
worden gediend door het toepassen van verschillende compartimenten. Daarbij vinden de
anaërobe, anoxische en aërobeprocessen plaats
in aparte tanks.Voorde rwzi Amsterdam-west
isderhalve niet gekozen voor een omloopsysteem, waarbij alleprocessen in dezelfde ruimte
plaatsvinden, maar voorhet volgende zuiveringssysteem (per straat):een propstroom
anaërobe tank, een voordenitrificatietank, een
facultatieve tank en een obligaat aërobe tank.
Defacultatieve tank levert flexibiliteit voot
nitrificatie in de winter en denitrificatie in de
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In het westelijk havengebied van Amsterdam begint m2003 de bouw van de rwzi Amsterdam-west.
Deze rwzi krijgt een capaciteit van 1.014.000 i.e. ; 1 ;6"gTZVJ en 30.000 kubieke meterperuur. De
nieuwe rwzi vervangt debestaande zuiveringsinstallaties 111 lierzinden enoosten van de hoofdstad.
Vanaj 2006zal eengrootgcdeelte van hetafvalwater van Amsterdam in denieuwe rwzi worden
gezuiverd. Dll'R en Witteveen+Bos werken momentcel aan het dejinitiej ontwerp. Ditartikel ishet
eerstewaarmee waterzuiverend Nederland opdehoogtegehouden wordt van deontwikkelingen van
deopéénnagrootste huishoudelijk afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland. Onderstaand
vindt 11 een presentatie van het ontwerp van deactief-slibtanks. In een tweedeartikel in de volgende
f-fO zal het ontwerp vein denabezinktanks worden uitgewerkt.
Bijhet vaststellen van de procesconfiguratievande actief-slibtanks zijn de nieuwste
inzichten gehanteerd op het gebied van lichtslibbeheersing 1 .Andere belangrijke ontwetpuitgangspunten waten een minimaal
chemicaliënverbtuik en flexibiliteit bij gewijzigde afvalwatersamenstelling in de toekomst.
Gekozen isvoot degemodificeetde University
ofCapeTown procesuitvoeting, kottweg
mUCT.Dit artikel presenteett de overwegingen diegeleid hebben tot deze keuze.

Vergaande stikstof- en fosfaatverwij-

dering
Hetzuivetingssysteem wordt getealiseerd
op een karaktetistiek,langwerpig terrein (circa
125m bij één kilometer, zieafbeelding 1).Gekozen isvooreen laag belaste actief-slibinstallatie
inclusiefvoorbezinking en slibgisnng met een
slibbelasting van circa0,07kgBZV/kgds.d. Na

Ajb. 1:
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voorbehandeling stroomt het voorbezonken
afvalwatet naar deactiefslibtanks. Zandverwijdering vindt plaats inde sliblijn. Het ontwetp
gaat uit vanzevendiepeactiefslibtanks en
14grote nabezinktanks. Devetwijdering van
fosfaat vindt plaats via biologische weg. Indien
nodig kan aanvullende simultane chemicaliëndoseting plaatsvinden. Stikstofwordt verwijderd middels voordenittificatie. Deactiefslibtanks bestaan hierdoor uit ruimtelijk
gescheiden anaërobe, anoxische en aërobe
ruimten. Het ontwerp isgericht op een ammoniumgchalte in het effluent dat kleiner is dan
r mg/l. Hierbij wordt een oplopend nitraatgehalte indewintergetolereerd waatdoot het
nitraatgehalte varieert van 10mg/1in de winter tot mindet dan 3mg/l in dezomer. Het
resulterendeN-totaaljaargemiddelde is lager
dan 10mg/l.Het P-gehalte is lager dan 1 mg/L

SchematischeweergavevanienvziAmsterdam-west.
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Door het toepassen van dejuiste compartimentering ishet mogelijk een ontwetp SVIte
hanteren van 120ml/g 2 ' 3 '. Door deze compartimentering worden devoorMicrotlirixparvicella
stimulerende omstandigheden, zoals simultanecondities (lageconcentraties substraat en
zuutstof) en doorslag van lagere vetzuren naar
de aërobe ruimte voorkomen. De volgende
redenen liggen aan dezeontwerpkeuzen ten
grondslag1'-2)-'':
•

Het propsttoomkarakrer van de anaërobe
tank bevordert een volledige opname van
lagere vetzuren dooi vlokvormende PAO
bactetiën en vootkomt competitiefvoordeelvoorMicrotlirixparvicella.Door het
propstroomkarakter iseen apatte selector
met nodig;

•

Microtlirixparvicella kan onder anoxische
condities niet groeien. Het toepassen van
voordenitrificatie isdus gunstig voot de
slibindex.De voordenitrificatietank voorkomt bovendien eventuele dootslag van
lagerevetzuten naat deaërobe tank;

•

Defacultatieve tank wordt ingezet om
effectief in tespelen op wisselende
omstandigheden inzomer en wintet en is
een ditectgevolgvan dekeuze voot vetgaande compartimentering. Volgens de
STOWAdraagt een facultatieve tank ook
bij aan de lichtslibbcheersing, waarbij dit
effect het grootste isbij lage BZV/N-ver-
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houdingen^. Dit geeft ookextra zekerheid
in verband met onzekerheden ten aanzien
van desamenstelling van het afvalwater en
de mogelijke variaties in de toekomst;
Eenstrikt aërobe tank met een zuurstofconcentratie van meer dan 1,5mg/l om in
deze tank eenzo laag mogelijke ammoniumconcentratie tebereiken. Hierdoor ontstaat een ongunstige concurrentiepositie
voor Microthrixparvicdladie gereduceerde
stikstof- en zwavelverbindingen nodig
•

heeft voorgroeti'W:
Toepassen van een stand-by aluminiumdosering voor een eventuele tijdelijk dosering bij oplopende SVIin het voorjaar;

Phoredox o f mUCT-proces
Na deontwerpkeuzen op het gebied van
lichtslibbeheersing moest in het ontwerptraject van de rwziAmsterdam-west gekozen
worden vooreen bio-P-proces.Op hoofdlijnen
bestaan ertweevan dergelijke processen met
elkeen aantal sub-en tussenvarianten:Phoredoxen mUCT(zieafbeelding 2).Bijbeide processen isuitgegaan van een volledige implementatie van de maatregelen om lichtslib te
voorkomen en isderhalvegekozen voor detoepassing van een facultatieve tank conform de
aleerder gemaakte ontwerpkeuzen.

worpen dat indevaste anoxische tank volledigedenitrificatie optreedt. Daardoor isde anaërobe tankgedurende het gehelejaar strikt
anaëroob.Dit heeft devolgende voordelen:
•

•

een hogere stabiliteit van de biologische
fosfaatverwijdering, doordat deze onafhankelijk isvan het retourslibdebiet en
het nitraatgehalte in het effluent4'
en aanvullende chemicaliën zijn hoogstwaarschijnlijk gedurende het gehelejaar
niet nodig, terwijl dit bij het Phoredoxprocesbij lagetemperatuur zeker het geval
1S5).

Vergaande bio-P verwijdering kan derhalvemet meer zekerheid plaatsvinden zonder
aanvullende chemicaliëndosering in een
mUCT-systeem. Het mUCT-proces is hierdoor
qua chemicaliënverbtuik duurzamer dan het
Phoredoxproces.
Bijhet mUCT-systeem ishet slibgehalte in
deanaërobe tank lager dan bij het Phoredoxproces.Dit ontstaat doordatgeen retourslib
wordt gerecirculeerd,maar slib uit deanoxische tank met een recirculatie van eenmaal het
DWA-dcbiet.Het debiet van recirculatieAkan
niet tegroot worden om terugvoer van nitraat
tevoorkomen en het benodigde anaërobe volu-

me bij gelijkblijvende contacttijd te beperken.
Devraag reesofdaardoor voor het mUCT-proceseengrotere en dus duurdere anaërobe tank
nodig is.Uit recent onderzoek'!blijkt dat voor
de rwziAmsterdam-west een anaërobe tank
met een contacttijd van één uur voor beide
configuraties voldoende isom vergaande fosfaatverwijdering te realiseren.
Samengevat zijn devoornaamste redenen
om in het ontwerp van de rwziAmsterdamwest voor het mUCT-proces te kiezen:
• destand der techniek op het gebied van
lichtslibbcstrijding,
• de flexibiliteit ten aanzien van wisselingen
in influentsamenstclling
• en deduurzaamheid van het proces.

Inrichting van de actief-slibtanks
Eenschematische weergave van de actiefslibtanks istezien in afbeelding 3.
Debinnenste anaërobe tank isverdeeld in
vier compartimenten waardoor een goede
propstroom bereikt wordt.RecirculatieAverplaatst het nitraatlozeslib uit de anoxische
tank naar het begin vandeanaërobe tank. In
deanoxische tank vindt denitrificatie plaats

Afb. 3:Schematischeweergavevandeactief-slibtanksvandenvziAmsterdam-west.
Het enige cruciale verschil tussen beide
configuraties isdeplaats vandeterugvoer van
het retoutslib en de recirculatieA.Bij het Phoredoxproces wordt het retourslib teruggevoerd
naar deanaërobe tank; bij mUCT wordt het
retourslib teruggevoerd naar deeerste anoxische tanken vervolgens met recirculatieA
teruggevoerd naar deanaërobe tank. Bij het
Phoredoxproces isrecirculatie Cniet nodig,
omdat alle nitraat met recirculatie Bwordt
teruggevoerd. Het kostenverschil qua investeringen tussen het Phoredoxproces en het
mUCT-proces isniet significant.
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Bijhet Phoredoxproces iseen deel van de
anaërobe reactor anoxisch door de terugvoer
van nitraatbevattend retourslib.Dit treedr met
name opbij lage temperaturen en vollebelasting. Het mUCT-systeem wordt zodanig ont-

Retourslib
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van nitraat uit het retourslib en uit recirculatieB met onder meer het restant vetzuren uit
deanaërobe tank. Vervolgens komt het afvalwater-slibmengscl in de facultatieve tank.
Deze wordt in de winter gebruikt voor aërobe
processen (beluchring aan)en in dezomer voor
denitrificatie (beluchting uit).In de zomer
wordt ook nitraat teruggevoerd via recirculatiestroom C.Daarna gaat het afvalwater-slibmengsel naar deobligaat aërobe tank waar te
allen tijde intensieve beluchting plaatsvindt.
Hierdoor vindt vergaande nitrificatie plaats,
worden het ammonium- en sulfidegehalte
laaggehouden en worden condities gecreëerd
dieongunstig zijn voor deontwikkeling van
Microtrimparvicella.
Erwordt geen aparte anoxische 'contactruimte' toegepast3!-4'1,ervan uitgaande dar geen
doorslag van vetzuren na deanoxische tank
plaatsvindt en dat dezuurstof terugvoer van
recirculatie B kan worden beperkt. Hierdoor
wordt niet alleen op een tussenwand bespaard,
maar ook isrecirculatie Aeenvoudiger uit te
voeren met een doorvoering door de wand.
Devoordenitrificatietank moet minimaal
alle nitraat uit het retourslib kunnen omzet-

ten.Daarnaast moet minimaal 40procent van
het actief-slibvolume worden belucht 2 : Het
obligaat aërobe volume isgekozen op40procent van het reactievolume, waardoor in de
zomerperiode defacultatieve tank zelden
belucht hoeft teworden, met alsgevolgeen
positieve invloed opdeslibkwaliteit. De facultatieve tank kan dan grotendeels anoxisch zijn,
waardoor een groot deelvan hetjaar een laag
nitraatgchalte wordt gerealiseerd (minder dan
3mg/l).Defacultatieve en aërobe tank zijn
evengroot gekozen, zodat de recirculatiestromen (Bmet retourslib) en Cdan even groot
zijn.

uit tewerken in eendefinitief ontwerp en
bestekken. Volgens de huidige planning vindt
eind 2002/begin 2003deaanbesteding van de
bouw plaats.
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Duurzaam
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NederlandWaterland,dusIP-68
• Loginterval 1seconde tot 24 uur
• Geheugen 128 kB, uitbreidbaar
tot 1MB
• Lithium batterij, levensduur > 5 j a a r
• PrimeWare configuratie en
presentatie software
• PrimeWare werkt met Windows
95/98 of NT
• Datalink: PC, Psion Workabout
of lap-top
• Telemetrie via telefoon, GSM,
RAM data, enz.

Stand-alone- en Cabinet
dataloggers
Dataloggen van met n a m e flow
e n / o f druk
Beschermingsfactor Standalone: IP-68, Cabinet: IP-66
'Schokbestendig' ontwerp
1, 2, 4 of 8 analoge/digitale
ingangen
Externe- of interne druk
transducer
Loggen: cyclisch, start-stop
of start-vol
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