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Licht-sUbprobleembij wzis
opgelost
J. KRUIT, HASKONING

ter tot op heden. Omtrent de noodzaak en de
configuratie van deanoxische reactoren loopt
een discussie.Hierdoor zijn noggeen eenduidige ontwerprichtlijnen opgesteld. Het
doel van het onderzoek wasom denoodzakelijkheid vanseparate anoxische reactoren vast
testellen en ontwerprichtlijnen voor de noodzakelijke procesreactoren op testellen, zodat
slib met goedebezinkingscigenschappen kan
worden gehandhaafd. Indien voor het ontwerp
kan worden uitgegaan vangoedestabiele slibbezinkingseigenschappen (ontwerpSVI
120ml/g)zijn aanzienlijke besparingen ten
aanzien van zowel het nabezinkoppervlak als
het volume van deprocesreactoren en daarmee
op de investeringskosten mogelijk.
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Betrokken rwzi's en het meetprogramma

A. VISSER, HASKONING
F. BRANDSE, WATERSCHAP REEST EN WIEDEN

Gedurendeeenjaar ishet effectvan verschillendeprocesconftguraties van vierrwzi's(voorvolledige
biologischefosfaat-en stikstofvenvijdcnng! opdeslibbczinkingseigenschuppeu onderzocht. Uitde
resultaten blijkt dutdoordeimplementatie van eenanomischereactorslib kanwordengecreëerd met
goedeslibbeziukingseigcuschappcn (SVIonder 150 ml/g). De implementatie van eenanoxische reactor
leidt echter met tot ecu netto omzetting van hogere verzuren, hetgeen berekent dat dehogerevetzuren
altijd terbeschikking kunnen komen voordegroei Microthrix parvicella'm deaërobe reactor.EcuSVI
kleinerdan 120ml/g kan worden bereiktdoornaast een anaërobe en een anoxische reactor, eenextra
anoxisch/aërobe reactor(wisselreactor) teimplementeren en, een hoge ziiurstofcouccutratie[hogerdan
1,5 mg'Den ecu lageammoiiiumcoiicciitrariejbeneden 1 mg/l) inde laatste aërobe reactor te handhaven.Voornvzi'smetgenoemdeprocesreactorengeldt dat hetchemicalieuvcrbriuk tot nul kan worden
gereduceerd. Verder iseen aanzienlijke besparing opdeuabezinkcapaciteit mogelijk.Dit leidt toteen
meerduurzamere invulling van decommunale afvalwaterzuivering. Rwzi'svolgens hetgemodiftceerdeUCT-principe met eenextra wisselreactor(zoals het BCFS-proces)voldoen aan dezevoorwaarden.
Licht-slib(slibvolume-index boven
150ml/g) iseen ongewenst verschijnsel in de
afvalwaterzuivering. In het onderzoek naar dit
fenomeen isalveelenergie gestoken.Tot nu
toebestond echter geen sluitende verklaring
voor het optreden van licht-slib.De bekendste
oorzaken bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
zijn een tekort aanzuurstof, de inzet van compleetgemengde reactoren ofhet aanwezig zijn
van bepaalde influentcomponenten zoals lagereen hogerevetzuren. Voordat biologische fosfaat- en stikstofverwijdering werd geïntroduceerd, kon door de inzet van een selector met
een contacttijd van tien tot 20minuten en een
vlokbclading van 100mg CZV/gdrogestofper
uur het licht-slibprobleem worden voorkomen.Door de invoering van strengere effluenteisen aan het begin van dejaren negentig werden deeersterwzi'sgebouwd waarmee een
vergaande biologische fosfaat- en stikstofverwijdering kon worden gerealiseerd. De introductie hiervan resulteerde wederom in een
structurele toename van draadvormende
micro-organismen in het slib.Hierbij werd
doorgaans Microthrixparvicellaals dominante
draadvormer aangetroffen. Degroei kon in
rwzi's met een vergaande fosfaat- en stikstofverwijdering niet worden geremd door de

inzet vanconventionele selectoren.Microthrix
parvicellagroeit op bepaalde hogere vetzuren
zoals palmitinezuur en oliezuur. Verder heeft
dezedraadvormer naast eengereduceerde stikstofbron ookeen gereduceerde zwavelverbinding nodigvoorzijn groei.Uit onderzoek bleek
verder dat door verhoging van het propstroomkarakter (compartimentering] in procesconfiguraties voor biologische fosfaat- en
stikstofverwijdering de bezinkingseigenschappen van het slib konden worden verbeterd.
Dezebevindingen stroken met bevindingen
van onderzoeken aan eerderegeneratres van
rwzi's in dejaren zeventigen tachtig en kunnen dus als universeel worden gekenschetst.
Deaanwezigheid van alleen een anaërobe
reactor geeft Microrhnxparvicellaeen concurrentievoordeel ten opzichte van andere draaden vlokvormers en isderhalvegeen garantie
vooreen lageSVI.Bijrwzi'swaarbij ée'nof
meerdere separate anoxische reactoren zijn
geïmplementeerd tussen deanaërobe en aërobe reactor, wordt een verbetering van de slibbezinkingseigenschappen waargenomen. Een
sluitende hypothese rond het voorkomen van
licht-slib bij deimplementatie van biologische
fosfaat- en stikstofverwijdermg ontbreekt ech-

In het kader van bovengenoemde voerde
Haskoning in opdracht van deSTOWA tussen
juni 1999enjuni 2000een praktijkonderzoek
uit, waarbij vier representatieve rwzi's voor
vergaande fosfaat- en stikstofverwijdering
waren betrokken met een verschillende mate
van compartimentering vande procesonderdelen (afbeelding 1).Debelangrijkste dimensioneringsgrondslagcn zijn weergegeven in
tabel 1.
Devier rwzi's zijn gedurende e'énjaar elk
seizoen tijdens intensieve meetcampagnes
bemonsterd. Elkemeetcampagne werd in
principe onder DWA-conditiesuitgevoerd op
twee achtereenvolgende dagen.Tijdens de
meetcampagne zijn het influent, effluent,
retourslib en deaflopen van de verschillende
procesreactoren bemonsterd en op verschillendecomponenten geanalyseerd. Voorde aflopen
van deverschillende procesreactoren werd
hierbij rekeninggehouden met de contacttijd
in de betreffende procesreactor. Hiervoor werden dedebieten van influent en de interne
stromen bij de monstername van het influent
geregistreerd.
Naast denormale analyses van het influent en effluent en deafloop van de verschillendeprocesreactoren (CZV,N-en P- componenten) werden ook deconcentraties opgeloste
CZV(0,45urn),lagereen hogere vetzuren
bepaald.Vanhet slib werd naast deSVIen
drogestofgehalte ook een zogeheten fluorescent in situ hybridisatie (FISH) uitgevoerd.
Met behulp van laatstgenoemde analysemethode isMicrothrixparvicella in het slib zowel
kwalitatiefalskwantitatieftebepalen (zie
afbeelding 2).

Resultaten en discussie
Algemeen
Devier rwzi's voldoen ruimschoots aan de
gestelde effluenteisen. Debiologische fosfaaten stikstofverwijdering wastijdens de onderH20
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zoekspcriode opalleonderzochte rwzi's zeer

van de vier rwzi's bedraagt 35tot 40 procent,

goed en erwerd ruimschoots voldaan aan de

zodat het verschil in slibbezinkmgseigen-

reactor (rwzi Papcndrecht) bereikt de hoogste

effluenteisen van tien mgN t o t /l en éénoftwee

schappen niet kan worden verklaard door een

SVI'sbij vergelijkbare anoxische slibfracties.

mg P/l,onafhankelijk van de seizoensinvloe-

te hoge anoxische slibfractie in één van de

Implementatie van een separate anoxische

den.

rwzi's. Derhalve heeft alleen de configuratie

reactor van circa 20procent van detotaal beno-

van de rwzi een effect opde slibbezinkingsei-

digde anoxische en aërobe ruimte in combina-

Derwzi zonder een separate anoxische

genschappen van het slib.

SVI

tiemet eenjuist gedimensioneerde anaërobe
reactor en adequate 0 2 -condities is voldoende

In afbeelding 3ishet SVI-verloopvan de
betreffende rwzi's gedurende de onderzoeks-

Dehoeveelheid Microthrixparvicella (m/ml]

om slib met goede bezinkingseigenschappen

periode weergegeven. Ook tezien zijn de resul-

in het slib loopt gedurende hetjaar redelijk

(SVIaltijd kleiner 150ml/g) tehandhaven (rwzi

taten van de telling van de hoeveelheid

parallel met het verloop van deSVI (afbeelding

Groesbeek enAlphen Kerk&Zanen).Vooreen

Microthrixparvicella(FISH-analyse).Tijdens de

3).Bij een toename van deSVIneemt ook de

verdere verbetering van de slibbczinkeigen-

zomer daalt deSVI,tot een minimale waarde

hoeveelheid Microthrixparvicellatoeen anders-

schappen (SVIaltijd kleiner 120ml/g) iseen

in de herfst. Dehoogste SVIkwam voorop de

om.Dezerelatie isechter niet eenduidig. Ook

verdere opdeling van deaërobe hoofdreactor

rwziPapendrecht (170ml/g).DemaximaleSVI

demorfologie speelt een belangrijke rol.Door

noodzakelijk, waarbij deaërobe slibfractie in

dieopde rwziAlphen Kerk&Zanen en Groes-

Knoop isin 15198 isvastgesteld dat gedurende

de laatste aërobe reactor groter dan 80procent

beek isbereikt, isvergelijkbaar en bedraagt

dezomer de lange draden (tot 500 |_im)van

dient tezijn (rwzi Hardenberg).

circa 140ml/g, terwijl demaximale SVIvan de

Microthrixparvicella uit het slib verdwijnen.

rwzi Hardenberg steeds minder dan 120ml/g

Tijdens dezomer bleek de lengte van de draden

bedraagt. Debenodigde anoxischc slibfractie

te variëren tussen 30en 80um.

Tabel1.

Opgelost CZV en licKjcre vetzuren
Bijalle rwzi's isgeconstateerd dat de con-

Dimcmwnmngsgwndslagmvandebetrokkennvzi's.

parameter

Papendrecht

Alphen

Groesbeek

Hardenberg

eenheid

Kerk & Zanen
efïluenteis
-BOD

20

8

10

10

-N

10

10

10

10

-P

2

1

1

1

53.000

120.000

27.300

63.250

mg/l
mg/l
mg/l

ontwerpbclasting
- inwonerequivalent

i.e. ai36gTZV

kg/d
kg/d
kg/d

- CZV-vracht

5.000

12.150

2.660

6.125

- Nkj-vracht

480

900

230

542

76

150

34

75

0,009

0,011

0,011

0,009

165

150

150

120

ml/g

4,3

kg ds/m3

- P-vracht
ontwerpgrondslagen
-N-belasting
- SVI
- slibgehalte

4

4

3.9

470

kgN/kgds.d

anaërobe selector
- volume

630

160

- aantal compartimenten

3

4

1

- contacttijd

30

35

25

2.410

1.250
2

3000
2

1.480

55

35

80

ITP

anaërobe reactor
-volume
- aantal compattimenten
- contacttijd

3
105

mi

1

anoxische selector
740

-aantal compartimenten

-contacttijd
anoxischereactor
-volume
-contacttijd

m-

1

—
-

—

—

30

2.025*

980

2.290

45

40

60

min.
mi
min.

eerste beluchte reactor
- volume

1.440

4.050

m3

tweede beluchte reactor
- volume

6.875

2.740

4.050

mi

' Tijdens deonderzoeksperiode iséén vande beluchtingsreactoren buiten bedrijfgesteld. Hiermee werd deontwerpbclasting beter benaderd.
"*wisselreactor
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RWZI Papendrecht

spuislib

RWZI Alphen Kerk &Zanen
I•

r_
influent „

SEL

ANOX

—* ANAE

À

ANOX/AEROO

-*i NBT |

effluent
»

À

A/b.2:

BepalingvanMicrothrixparvicella in het
slibmet behulpvan FISH-aualyses:

spuislib

A:fast-contrast, B:FISH-behanieliry.
Rood isMicrothrixparvicella.

c e n t r a n e s aanopgelost CZV in detoeloopvan
de aërobe reactor gelijk zijn aand e effluentkwaliteit. Delagere v e t z u r e n w o r d e n (resulta-

RWZIGroesbe ek

ten niet getoond) inh e teerste c o m p a r t i m e n t
van d eanaërobe reactot volledig o p g e n o m e n
en g e b r u i k t voor fosfaatafgifte e n denitrifica-

r

tie. D i tb e t e k e n t d a td elagere v e t z u r e n niet

1
1

influent t

SEL

* •

ANAE

A

ANOX

AËROOB •+{ ANOX/AEROOB , 1 NBT

effluent
•

A

meer beschikbaar zijn voor dedenitrificatie i n
de navolgende anoxische reactor(en). Deberekende denirrificatiesnclheden i nd e anoxische
reactoren (0,2 -1,2 m gN O , - N / g ds. h) bevestigen dit.

spuislib •f

Devlokbelading in deeerste reactor van de
betrokken rwzi's varieerde van 50tot 125g
CZV/ kgds.d. Debiosorptie was het hoogst in
de eerste reactor van de rwzi Groesbeek en

RWZI Hardenberg

Hardenberg. Debiosorptie opde rwzi Papendrecht enAlphen Kerk &Zanen bedroeg
50procent ofmeer. Uit bovengenoemde blijkt
1

y

—*•

influent / A N A

dat het selectiemechanisme in deeerste com-

^ V A N O X N Ymax\

^

AËROOB y ^ .

* AËROOB

NBT

effluent

V

partimenten van allerwzi's goed functioneerr
en in overeenstemming ismet de ontwerpparameters voorselecroren van Wanner en
STOWAuit 1994.

spuislib

'

Uit het concentratieverloop van de hogere
vetzuren in de berreffende rwzi's blijkt niet
eenduidig dat er een netto-productie van

Afo. 1:
SEL:

Debetrokkenrioolwaterzuiveringsinstallaties.
anaërobeselector

ANOXSEL: anoxischeselector
ANAE:

anaërobe reactor

NBT:

nabezinktank

hogere vetzuren plaatsvindt in de anaërobe
ANOX:

anoxischereactor

ANOX/AEROOB: anoxische/aerobe reactor(wisselreacAËROOB:

reactoren (zieafbeelding 4). Devariatie in de
concentratie hogere vetzuren in het influent

torin BCFS®-conjiguratie)

van de verschillende rwzi's isgroor. Dit komt

aerobe reactor

overeen met metingen van Qucménuer en

H2O n
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SVI en Mp telling
RWZI Papendrecht

RWZI Alphen Kerk & Zanen
180
160
140
120 S
100 È
80 ~.
o.
60 s
40
20
0
00

180
500
160
140
120
100••
80
60
40
1
20
0
Jan-99Apr-99Jul-99Oct-99Jan-0OApr-00Jun

- " •*.

•

.*.' -

..* * '

*

•

1

1

RWZI Groesbeek

|

100

•V*

* Ïf % v

*

, « W .

* # * ' * > • v

f&r.

^ j -.\*«WyÇ

*
Jan-99Apr-99 Jul-99 Oct-99Jan-00Apr-00Jun-00

Ajb. y.

180
160
140
120 =•
100 |
80 ~
60 j
40
20
0

_•_
Jan-99Apr-99 Jul-99 Oct-99Jan-00Apr-00Jun-00

RWZI Hardenberg
180
160
140
120 f
100 g
80 j
60
40
20
0

180
160
140

3 "o

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

180
160
140
120
100
w

^

180
160
140
120 f
100g
80 .

* * **!^ i3fï

60
40
20
0
Jan-99 Apr-99 Jul-99 Oct-99 Jan-00 May-00

40

HetSVI-verloop(•) endetellingvanMicrothnxparvicella(I)vandebetreffenderwzi''sgedurendedeonderzoeksperiode.
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Concentratieverloophogereverzuren(Cid-C18,mgCZV/I).• : winterdag1,• : winterdag 2,
A:voorjaardag1,X:voorjaardag2.

Tabclz:

Resultatenpraktijkonderzoek.

o. u

parameters

Papendrecht

Alphen
Kerk & Zanen

type
anoxische teactor aanwezig
positie t.a.v compartimentering*
maximale waardeSVI(ml/g)
Microthrix parvicella aanwezig
ammoniumconcentratie in effluent (mg/l)
aërobeslibfractie in beluchtingsreactor(%)

tweetraps Phoredox

drietrapsPhoredox

4
r/o
+
2

60

Marty, ook uit 1994.Deimplementatie van een
sepatateanoxische reactor leidt niet tot een
volledigeomzetting van hogere vetzuren. De
concentraties hogere vetzuren (=opgelost en
geadsorbeerd) in de toeloop van deaërobereactor ligt voorsystemen met en zonder separate
anoxische reactor in dezelfde orde van grootte.
Dit betekent dat in principe hogete vetzuren
altijd ter beschikking komen voordegroei van
Microthrixparvicella in de aërobe reactor.
Ammonium
Uit het verloop van de ammoniumconcentratie in de ptocesteactoren blijkt dat in de
rwzi's gedurende het gehelejaar een vrijwel
volledige nitrificatie optreedt. De ammoniumconcentratie in het effluent vanAlphen Kerk&
Zanen en Hardenberg ishet gehelejaar lager
dan één mg/l;deze tweerwzi's hebben ookde
laagsteSVI.Deammoniumconcentratie in het
effluent van de twzi's Papendrecht en Groesbeek is tweemg/l ofhoger.Voordetwee laatstgenoemde rwzi's zijn ookde hoogsteSVI's
waargenomen. Eerder isvastgesteld dat voor
degroei van Microrhirixparvicella naast een lage
zuurstofconcentratie en deaanwezigheid van
hogerevetzuren ookammonium aanwezig
dient tezijn. Deaanwezigheid van ammonium
in deaërobereactor kan dus bepalend zijn voor
degroei van Microthrixparvicella.Gabb(1988)
toonde aan dat bij systemen met volledige
aërobecondities (meer dan 1,5mg 0 2 /l], ongeacht deaanwezigheid van een selector, een slib
met goedeslibbezinkingseigenschappen (SVI
onder 100ml/g) kan worden gecreëerd waarbij
Microthnxparvicellauit het slib verdwijnt. De
concentratie ammonium in deaërobe reactor
wastijdens zijn onderzoek vrijwel omg/L
Devereisteammoniumconcentratie van
minder dan één mg/l kan echter ookeen afgeleidezijn van devereiste zuurstofconcentratie
indeaërobe reactot (meet dan 1,5 mg/l) voor
een stabiele nitrificatie en voor het onderdrukken van degroei van Microthrixparvicella.Uitde
bovenstaande resultaten blijkt dat voor licht-

Groesbeek

viertraps Phoredox

12 - 2 0 0 1

BCFS

+
3

+
2

1

125

140

120

+
minder dan 1
75

++

-

2

minderdan1

75

100

*Geeft demate van compartimentering weer, 1 betekent meest aantal compartimenten, 4betekent minst aantal compartimenten

H2O

Hardenberg
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slibbeheersing deconventionele criteria,zoals
een goede indeling van de procesreactoren
(gebaseerd opbiologische functies) en voldoendezuurstofin deaërobe reactor,ookvoor
rwzi's met biologische fosfaat- en stikstofverwijdering bepalend zijn.
In tabel 2 worden de resultaten van het
onderzoek weergegeven.
Uitde resultaten van het praktijkonderzoek kan worden afgeleid dat om een lageSV1
te handhaven devolgende maatregelen getroffen moeten worden:
het implementeren van een separate
anoxische reactor met propstroomkarakter
(het volume bedraagt tenminste 20procent van het totale reactorvolume);
het toepassen van een UCT-configuratie,
introductie van een strikt anaërobe reactor
met propstroomkarakter;
het handhaven van een hoog zuurstofgehalte (hoger dan 1,5mg/l)en het creëren
van een lage ammomumconcentratie
(minder dan éénmg/l) indelaatste aërobe
reactor;
het implementeren van een extra
anoxisch/aërobe reacror (wisselreactor)
voor een verdere compartimentering
(gemodificeerde UCT-configuratie), indien
de BZV/N-verhouding van het influent
hiertoe aanleidinggeeft en maatregel3
niet kan worden gerealiseerd.

fosfaat- en stikstofverwijdering.

rive and remidial methods/orcontrol ofactivated sludge
bulking. Research reporr W 61. Universiteit van Kaapstad.

Uit het onderzoek kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
• Eenseparate anoxische reactor is noodzakelijk voor het creëren van slibmet goede
slibbezinkingseigenschappen (SVIonder
150ml/g).Het inzetten van een volledig
gemengd systeem voor het bereiken van
vergaande stikstofverwijdering leidt tot
een vethoogde kans op licht-slib;
•

•

Deimplementatie van een separate anoxische reactor leidt niet tot een netto omzetting van hogere vetzuren in deze reactor.
Dit betekent dat in principe hogere vetzuren altijd ter beschikking komen voor de
groei vanMicrothrixparvicella;
Het ismogelijk om in systemen voor vergaande biologische fosfaat- en stikstofverwijdering een slib met een lageSVIte
handhaven (onder 120ml/g) alsdegemodificeerde UCT-configuratie wordt toegepast.
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