Praktijkervaringen met vergaande N- en P-verwijdering op een
ultra-laagbelaste actief-slibinrichting

Inleiding
De nutriënten fosfor en stikstof bevorderen bij te hoge concentraties een
overmatige groei van algen en hebben
daardoor indirect een negatief effect op de
zuurstofhuishouding in het oppervlaktewater.
In internationaal overleg (de Rijn- en
Noordzee-ministersconferenties) zijn
afspraken gemaakt die moeten leiden tot
een emissiereductie voor de lozing van
stikstof en fosfor op oppervlaktewater.
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Door Grontmij NV en het Zuiveringsschap Hollandse Kilanden en
Waarden is onderzoek verricht [2,3,4] naar
vergaande nutriëntenverwijdering op een
rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi).
Uitvoering van het onderzoek vond plaats
in de periode oktober 1989-mei 1992.
Het onderzoek is uitgevoerd op de rwzi
Bergambacht, een zeer laagbelaste actiefslibinstallatie met een capaciteit van
7000 i.e. De zuiveringsinstallatie bestaat
uit een selector, een beluchtingsruimte,
een nabezinktank en een tweetal slibbuffertanks. De beluchtingsruimte is
uitgevoerd in de vorm van een Carrousel
met één puntbeluchter.

Samenvatting
Op de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) in Bergambacht, een zeer laag belaste
actief-slibinrichting, is op praktijkschaal onderzoek verricht naar vergaande
nutriëntenverwijdering. Biologische stikstofverwijdering is bereikt door
intermitterende beluchting. Biologische fosfaatverwijdering is bereikt door het
introduceren van anaërobe perioden in het beluchtingscircuit waardoor selectie
van fosfaataccumulerende bacteriën is opgetreden. Daarnaast is het zogenaamde
deelstroomproces toegepast waarin een gedeelte van het door het slib opgenomen
fosfaat is gestript en verwijderd via een geconcentreerde deelstroom
(supernatant). De behandeling van het supernatant heeft geen onderdeel
uitgemaakt van het onderzoek.
Met het toegepaste systeem kon een zeer goede effluentkwaliteit worden bereikt.
Het jaargemiddelde fosfaatgehalte van het effluent bedroeg 0,4 mg/l. Het totaalstikstofgehalte bedroeg 8,0 mg/l. Doordat met behulp van de in het influent
aanwezige vluchtige vetzuren de hoofdstroom zoveel mogelijk is benut voor de
selectie van fosfaataccumulerende bacteriën kon het deelstroomproces vergaand
worden geoptimaliseerd. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot het
opstellen van dimensioneringsgrondslagen voor het deelstroomproces.
In economisch opzicht zijn er met het deelstroomproces geen voordelen te
behalen.
De noodzaak om het deelstroomproces in te zetten bij de biologische fosfaatverwijdering uit huishoudelijk afvalwater is sterk afgenomen doordat het fosfaatgehalte structureel is gedaald. Ook het (nog) ontbreken van hergebruiksmogelijkheden voor het in de deelstroom afgescheiden fosfaat is vooralsnog een beperking
voor grootschalige toepassing.

tank. Hierbij zijn afwisselend aërobe en
anoxische omstandigheden gecreëerd voor
respectievelijk nitrificatie en denitrificatie.
Door de zuurstofconcentratie in het
beluchtingscircuit gedurende de beluchte
periode op tenminste 2 mg/l te brengen
wordt de nitrificatiesnelheid nauwelijks
gelimiteerd door de beschikbaarheid van
zuurstof (afb. 1). Hierdoor komt in
principe de maximale tijd beschikbaar
voor anoxische en anaërobe deelprocessen.
Fosfaatverwijdermg
Bij biologische fosfaatverwijdering is
selectie van fosfaataccumulerende

De doelstelling van het onderzoek was om
door biologische nutriëntenverwijdering te
voldoen aan de meest stringente lozingseisen:
N-totaal < 10 mg/l (als jaargemiddelde);
P-totaal < 1mg/l (als gemiddelde over 10
achtereenvolgende bemonsteringen).
Theorie
Stikstofverwijdcring
Voor vergaande stikstofverwijdering is
optimalisatie van de deelprocessen nitrificatie en denitrificatie noodzakelijk. De
procescondities voor de deelprocessen
moeten hierbij optimaal worden ingesteld.
Dit is mogelijk door de deelprocessen te
scheiden in ruimte of in tijd.
Op de rwzi Bergambacht is gekozen voor
het introduceren van een op tijd geregelde
intermitterende beluchting van de aëratie-

Aft). 1-Invloedvan
zuurstofconcentratie op
de nitrificatiesnelheid.

bacteriën noodzakelijk. Voor de selectie is
gebruik gemaakt van de eigenschap van
deze bacteriën dat zij, onder anaërobe
omstandigheden substraat (vluchtige
vetzuren) kunnen opnemen. Hierdoor
ontstaat een concurrentievoordeel ten
opzichte van de overige microorganismen. In het praktijkonderzoek is
op twee plaatsen gestreefd naar selectie
van fosfaataccumulerende bacteriën:
- in het beluchtingscircuit, door het introduceren van de anaërobe periode aan het
einde van de onbeluchte periode;
- in de deelstroom, gedurende het verblijf
in de strippertank.
Onder aërobe omstandigheden nemen
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fosfaataccumulerende bacteriën een overmaat aan fosfaat op. In een anaëroob
milieu, en bij aanwezigheid van lagere
vetzuren, staan zij het fosfaat weer af.
Voor de biologische fosfaatverwijdering in
het praktijkonderzoek is van deze eigenschappen gebruik gemaakt:
- in het beluchtingscircuit is het fosfaat
onder aërobe omstandigheden door het
actief slib opgenomen en vervolgens deels
via het spuislib uit het zuiveringssysteem
verwijderd;
- in de deelstroom is onder anaërobe
omstandigheden een deel van het fosfaat
door het actief slib afgegeven en in een
geconcentreerde oplossing (supernatant)
uit het systeem verwijderd, tiet P-arme
slib is naar de beluchtingstank teruggevoerd waar het weer opnieuw fosfaat
opneemt.
Uitvoering
Om een vergaande stikstofverwijdering en
een goede fosfaatopname van het actief
slib in het beluchtingscircuit te bewerkstelligen moet worden voldaan aan de
volgende randvoorwaarden:
- het creëren van onbeluchte perioden;
- het aanhouden van een verhoogde
zuurstofconcentratie (2 mg 0 2 /l) in de
aërobe periode voor een optimale nitrificatiesnelheid.
Voorheen is een zuurstofconcentratie van
circa 0,5 mg/l toegepast. Omdat de
zuurstof in een kortere tijd moet worden
toegevoegd en er geregeld wordt op een
hoger zuurstofgehalte is de beluchtingscapaciteit met 20% uitgebreid;
- het mengen van de inhoud van de
aëratietank tijdens onbeluchte perioden
om bezinking van het actief slib te voorkomen;
- het creëren van anaërobe perioden
gedurende de onbeluchte fasen. Om de
duur van de anaërobe periode vast te
stellen is in de beluchtingsruimte continu
de redox-potentiaal gemeten en geregistreerd.
Het onderzoek is verdeeld in drie fasen:
Fase1
In fase 1is gestreefd naar vergaande
stikstofverwijdering en selectie van
fosfaataccumulerende bacteriën. De instellingen staan in tabel I vermeld.
De onbeluchte perioden zijn evenredig
over het etmaal verdeeld.
Fase 2
In fase 2 van het onderzoek is de rwzi
Bergambacht uitgebreid met biologische
defosfatering in de sliblijn volgens het
deelstroomproces.
Deze uitbreiding bestond uit:

- een slib-aanvoerleiding naar de
strippertank (hierin is ook acetaat, in de
vorm van geneutraliseerd azijnzuur
gedoseerd);
- een strippertank voorzien van een
mixer;
- een indikker voor de scheiding van het
fosfaatrijke supernatant en het gestripte
slib.

wijze in fase 1met uitzondering van fase
3.6 en 3.7 waarbij het spuislib via de
indikker van de deelstroom uit het
systeem is verwijderd (afb. 2).
Behandeling van het fosfaatrijke supernatant maakte geen deel uit van het
onderzoek. Het supernatant is daarom
separaat afgevoerd naar het oppervlaktewater. Fase 3 is opgezet voor de duur van
circa één jaar zodat alle seizoensinvloeden
in het praktijkonderzoek zijn betrokken.
De instellingen van fase 3 staan vermeld
in tabel II.

Een proces-flowschema van de rwzi staat
in afbeelding 2 schematisch weergegeven.
Fase3
Deze fase was erop gericht om, met
behoud van een N-totaalgehalte in het
effluent van maximaal 10 mg/l, vergaande
P-verwijdering te realiseren. Hiertoe vond
in fase 3 selectie van fosfaataccumulerende bacteriën en fosfaatverwijdering plaats in de hoofdstroom
(met het spuislib) aangevuld met selectie
en fosfaatverwijdering in de deelstroom.
Het onderzoek in fase 3.1 t/m 3.7 heeft
zich vooral gericht op de optimalisatie van
de deelstroom. In fase 3 is geleidelijk de
fosfaatverwijdering via de deelstroom
verminderd. Om de vergaande P-verwijdering te behouden moest hierdoor de
selectie van fosfaataccumulerende
bacteriën én de fosfaatverwijdering in
toenemende mate plaatsvinden in het
beluchtingscircuit. De procesvoering in de
hoofdstroom is overeenkomstig de werk-

Resultaten
Fase1
In tabel III zijn de gemiddelde resultaten
van fase 1weergegeven. Uit de resultaten
blijkt dat bij een slibbelasting variërend
van 0,04 tot 0,06 kg BZV(kg ds-d) een
N-totaalgehalte van het effluent is behaald
lager dan 10 mg/l (vanaf fase 1.4). Ook
een dalende temperatuur tot circa 10°C
heeft niet geleid tot een verstoring van de
nitrificatie. Daar deze resultaten
gedurende circa 120 dagen (inclusief een
winter-periode) zijn gerealiseerd kan
worden geconcludeerd dat de aangepaste
procesvoering, voor de stikstofverwijdering, succesvol is geweest.
In de tweede helft van de proefperiode
kon een duidelijke toename van de
fosfaatafgiftecapaciteit van het actief slib
worden waargenomen (afb. 3). In fase 1

TABEL I - Proefconditiesfase1.
Fase

1.1

beluchtingswijze
OC maximaal (kg O,/hi
onbeluchte perioden
frequentie (n/dag)
duur (h/dag)

c

50

I
50

_
-

1.3
I
60

1.4
I
60

3
6,0

4
8,0

3
6,0

1.5
I
60

1.6

60

4
8,4

4
9,2

C = continu
I= intermitterend
Afb. 2 - Proces-flowschema van Jeomgebouwde rwzi.
aëratietank

nabezinktank

influent

effluent

)
retourslib
slibopslag
spuislib fase 3.1-3.5
retour
hoofdstroom
spuislib
fase 3.6-3.7

£y

o-^y

indikker

indikker

supernatant

stripper

1.7

I
60

I

•water
.slib

4
10,4

102

TABEL II - Instellingenfase3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

0,51
14

0,52
8,3
11

0,44
4,3
11
j

0,26
5,3
12

0,14
3,6
30
1

0,09
3,6
21
n

0,08
3,8
16

Fase
SAF (d ' ) *
IIRT stripper (h)
acetaatdoserin g mg Ac/g ds
anaërobie in h oofdstroom

-

)

1

]

)

*SAF:Slib-ArbeidsFactor: de fractie actief slib in de aëratietank die dagelijks door de deelstroom wordt
gevoerd.
TABEL III - Gemiddelde resultaten fase 1.
Fase

1.1

duur(dagen)
aantal bemonsteringen
slibbelasting (kg BZV/(kg ds-d)
temperatuur (°C)
SVI (ml/g)
stikstof (mg/l)
influent N-kj
effluent N-tot.
lostor (mg/l)
influent P-tot.
effluent P-tot.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

30
10
0,047
9
126

17
5
0,062
11
132

34
12
0,057
11
152

35
5
0,041
11
212

6
3
0,064
17
66

27
9
0,065
16
70

30
10
0,031
10
90

59
28,5

38
13,0

51
22,7

43
8,2

36
7,1

43
6,9

45
7,0

11,6
3,7

7,6
2,7

9,7
3,1

6,8
2,4

6,9
1,7

7,6
2,4

7,3
2,0

waren nog geen voorzieningen getroffen
om teruglevering van het, door het actief
slib, geaccumuleerde fosfaat te voorkomen. Zoals verwacht kon hierdoor geen
volledige fosfaatverwijdering worden
gerealiseerd. Aangetoond is echter wel dat
door het creëren van anaërobe perioden
in de hoofdstroom fosfaataccumulerende
bacteriën te selecteren zijn.
Gedurende fase 1is de slibvolume-index
(SVI) gestegen tot waarden boven
200 ml/g. Voorheen was de SVI
gemiddeld 90 ml/g. Deze stijging van de
SVI is mogelijk te wijten aan overmatige
drijflaagvorming in de selector. Na het
verwijderen van de drijflaag is de SVI
gedaald tot circa 140 ml/g.
Fase3
In fase 3 vond selectie van fosfaataccumulerende bacteriën plaats in de
hoofdstroom én in de anaërobe stripper-

tank. De anaërobe verblijftijd van het slib
in de hoofdstroom is vastgesteld door
continue meting en registratie van de
redox-potentiaal in de beluchtingstank,
lien representatief verband tussen de
zuurstofconcentratie, de nitraatconcentratie en de redox-potentiaal, onder
omstandigheden waarbij afvalwater wordt
aangevoerd, is weergegeven in
afbeelding 4. De overgang van anoxische
naar anaërobe omstandigheden vindt
plaats bij een E h van -60 mV. De
nitraat-N concentratie is dan circa
0,4 mg/l.
Na toepassing van het deelstroomproces is
een verhoogde fosfaatverwijdering gerealiseerd. Hierdoor kon worden voldaan
aan de voor het onderzoek gestelde
lozingseisen.
De belangrijkste gemiddelde resultaten
van fase 3 zijn samengevat in tabel IV.

TABEL IV- Gemiddelde resultaten fase 3.
Hoofdstroom fase

5.2

3.3

3,1

3.5

i.6

3.7

59
18
0,043
20
109

KI
12
0,046
18
107

S9
26
0,064
12
119

72
20
0,079
10
131

21
7
0,052
13
152

18
11
0,049
18
121

3.1

10
duur (dagen)
aantal bemonsteringen
8
slibbelasting (kg BZV/kg ds •dag) 0,052
16
aclief-slibtemp. (°C)
100
SVI (ml/g)
slibverblijftijd
7
anaëroob (%)
stikstof (mg/I)
37
influent N-kj
6,8
effluent N-tot
fosfor (mg/l)
6.2
influent P-tot
0,6
effluent P-tot
3.1
Deelstroom fase
P-gehalte slib
(°/o van de droge stof)
2,3
voor stripping
2,2
na stripping
P-afgifte (mg P/g ds)
3,9
- capaciteit (lab)
- bruto (praktijk)*
1,0

16

17

23

6

3

11

43
6,0

44
6,3

44
10,3

50
9,7

50
8,4

46
4,5

6,0
0,3
3.2

7,1
0,3
3.3

7,8
0,3
3.4

7,3
0,5
3.5

6,6
0,8
3.6

6.9
0,7
3.7

2,2
1,3

1.9
1,8

2,2
1,9

2,5
2,2

2,7
2,(1

2,6
2,1

3,5
2,4

2,7
2,1

3,8
2,7

1.6
3,3

1,9
3,5

4,7
3,1

*door hel slib in de strippertank afgestane fosfaat.
Alb. 4 - I'erband tussen zuurstofconcentratie, redox-potentiaalen nitraatconcentratie.
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Het verloop van de stikstof- en fosfaattotaalconcentraties in het influent en in
het effluent tijdens fase 3 zijn grafisch
weergegeven in respectievelijk
afbeelding 5a en afbeelding 5b.
Uit de resultaten over de fasen 3.1 t/m 3.7
blijkt dat vermindering van het aandeel
van de deelstroom op de fosfaatverwijdering slechts beperkt van invloed is
op het P-gehalte van het effluent. Wel is
geconstateerd dat de gevoeligheid voor
piekbelastingen erdoor toeneemt.
Gebleken is dat selectie van fosfaataccumulerende bacteriën in het beluchtingscircuit bij lagere temperaturen niet
altijd mogelijk is daar dit dan leidt tot een
overschrijding van de lozingseis voor
N-totaal.
Fosforbalansen
Van fase 3.1 naar 3.2 is een stijging van de
P-vracht met het supernatant gemeten.
Deze stijging is het gevolg van de introductie van de acetaatdosering in fase 3.2.
In fase 3.2 t/m 3.5 is de SAF gefaseerd
teruggebracht. Gebleken is dat hierdoor
de fosfaatafgiftecapaciteit van het slib
toenam van 3,5 tot 4,6 mg P/g ds.
Door de afname van de ingestelde SAF
gedurende het onderzoek is er sprake van
een verminderde P-verwijdering via het
supernatant in de deelstroom. Het gevolg
hiervan was een verhoogde P-afvoer met
het spuislib. Dit is duidelijk waarneembaar
in de fosforbalans (afb. 6).
Uit de balans blijkt dat bij een afname van
de SAF de P-vracht in het effluent enigszins toeneemt.
De invloed van het verleggen van de
spuislibstroom naar de indikker van de
Afb. Sa-N-totaalconcentratie ininfluent en effluent.

Aß. 6- Fosforbalans
fase3.

T3

ra

>
Ó.

3.2 3.3 3.4 3.5
Fase

I spuislib
!retour hoofdstroom

^

1 supernatant
effluent

< 10 mg/l. In het onderzochte
temperatuurtraject van 8-23°C is het
verband tussen de temperatuur en het
N-totaalgehalte van het effluent:

deelstroom (fase 3.6 en 3.7) is waarneembaar. De P-vracht van het supernatant
neemt toe.
Evaluatie van het onderzoek
Zuiveringsresultaten
Bij een slibbelasting van 0,05 kg BZW(kg
ds-d) is een jaargemiddeld N-totaalgehalte
van 8,0 mg/l haalbaar.
De P-totaalconcentratie van het effluent is
als jaargemiddelde 0,4 mg/l. Bij een instelling van de SAF van 0,08/0,09 d~' en
aanvullende selectie in de hoofdstroom
(10% anaërobe slibverblijftijd) is echter
sprake van een toenemende gevoeligheid
voor piekbelastingen.

N„

95 *T-°. 9 6

1

waarbij: N,ol: N-totaalconcentratie in
effluent (mg/l)
T :actief-slibtemperatuur (°C)
Uit deze relatie blijkt dat het te bereiken
jaargemiddelde N-totaalgehalte afhankelijk is van het temperatuurprofiel
over een jaar.
Bij de lozingseisen voor totaal-stikstof
(AMvB met betrekking tot grenswaarden
voor totaal-stikstof in door rwzi's te lozen
afvalwater) is geen rekening gehouden
met een temperatuursafhankelijke relatie.

Temperatuur
In perioden met een watertemperatuur
< 12°C blijkt de nitrificatiesnelheid onvoldoende om, met behoud van de anaërobe
perioden in de hoofdstroom, een N-totaalgehalte van het effluent te bereiken

Hierdoor is de interpretatie van de
lozingseisen naar een dimensionering van
awzi's aan discussie onderhevig.

Afb. 5b-P-totaalconcentratie in influenten effluent.
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Invloed van nitraat
In batch-experimenten is een negatieve
invloed van nitraat op de fosfaatafgifte
geconstateerd (afb. 9). In de literatuur
[1,5,6] wordt hiervoor een aantal
mogelijke oorzaken gegeven.

Afb. 7- Invloedvande
acetaatdosering en de
anaërobe verblijftijdop
defosfaatafgifte.

4.5

û_

B

In het actief slib van de rwzi Bergambacht
is onder anoxische omstandigheden én bij
aanwezigheid van acetaat enige fosfaatopname waargenomen. Dit doet
vermoeden dat verschillende denitrificerende micro-organismen, bij aanwezigheid van nitraat en vluchtige vetzuren,
fosfaat opnemen. Hierdoor vindt gelijktijdig zowel fosfaatafgifte als fosfaatopname plaats.
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In het onderzochte temperatuurtraject is
geen beïnvloeding van de temperatuur op
de fosfaatverwijdering waargenomen.

tot een toename van de slibproduktie
omdat micro-organismen acetaat kunnen
benutten voor hun groei. Tijdens de
praktijkproef is echter geen eenduidige
toename van de spuislibproduktie
gevonden.

Acetaatdosering
De acetaatdosering voor een optimale
P-afgifte in de strippertank bedraagt
15 mg Ac/g ds. Maximale P-afgifte wordt
bereikt binnen 3 uur (batchmeting).
Verhoging van de acetaatdosering heeft
niet geleid tot een verhoogde of een
versnelde afgifte van fosfaat (afb. 7).

Het acetaat is tijdens de proefperiode
gedoseerd als geconcentreerd azijnzuur.
Hierdoor daalt de pH van het slib-watermengsel waardoor een daling van de
fosfaatafgifte is geconstateerd. Om de
afgiftecapaciteit van het slib zoveel
mogelijk te kunnen benutten is het azijnzuur voor 100% stoichiometrisch geneutraliseerd met natronloog. Uit afbeelding 8 blijkt dat een stoichiometrische
neutralisatie van minder dan 50% leidt tot
een sterk toenemende remming van de
fosfaatafgiftecapaciteit.

Het toevoegen van acetaat is noodzakelijk:
afwezigheid ervan kan onvoldoende
worden gecompenseerd door het
aanhouden van een relatief lange verblijftijd (14 h in fase 3.1).
De dosering van azijnzuur leidt in principe

Afb. 8-Invloedvan destoichiometrische neutralisatie van azijnzuur op de
fosfaatafgiftecapaciteit.
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Verblijftijd in destrippertank
Uit release-experimenten is gebleken dat
een nagenoeg volledige afgifte wordt
bereikt na 3 uur anaërobe verblijftijd in de
strippertank. In de praktijkinstallatie is
een gemiddelde hydraulische verblijftijd
van 3,7 h aangehouden. Ondanks de
langere verblijftijd is een structureel lagere
fosfaatafgifte gevonden. Dit kan worden
verklaard door de spreiding in de verblijf-

Invloed van nitraat-N opde fosfaatafgifte(acetaatdoscring: 30

pH voor doseringen 7.4
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P-afgifie in de spui-slibindikker
Door de geruime verblijftijd in de spuislibindikker is de P-afgifte gemiddeld
2 mg P/g ds. Hierdoor is de ortho-fosfaatconcentratie in het spuislib gemiddeld
45 mg/l. Met het overloopwater, waarin
gemiddeld 3-4 mg ortho-fosfaat/1 is
gemeten, ontstaat een interne circulatie
van fosfaat. Daarom is in fase 3.6 en 3.7
de spui-slibindikker uit bedrijf genomen.
De spui-slibaftap is verplaatst naar de
indikker voor het gestripte slib.

mgAc/g ds).
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tijd in de vollediggemengdestnppertank:
60% van het slib heeft een kortere
verblijftijd dan de benodigde 3 h.
IIieruit volgt dat een gedeelte van het slib
niet al het fosfaat kan afstaan en dat de
totale hoeveelheid gestript fosfaat minder
is dan op basis van batch-experimenten
maximaal mogelijk blijkt te zijn.
Dimensionering biologische
fosfaatveneijderiiig
Op basis van de resultaten zijn de in
tabel V aangegeven dimensioneringsgrondslagen geformuleerd.
Kosten
Vergelijking defosfatermgsteehnicken
Op basis van de resultaten van het onderzoek, zoals dat is uitgevoerd op de rwzi
Bergambacht, zijn voor het deelstroomproces (inclusief supernatantbehandeling),
in vergelijking met simultaan/chemische
precipitatie en defosfatering uitsluitend in
de hoofdstroom, onderstaande kostenniveau's te berekenen (tabel VI).

Nadere beschouwing kosten deelstroomproces
De exploitatiekosten voor het deelstroomproces worden in hoofdzaak beïnvloed
door het chemicaliënverbruik (azijnzuur
en natronloog). De bouwkosten worden
voor een belangrijk deel bepaald door de
benodigde voorzieningen voor de
scheiding van het gestripte slib en het
supernatant. Maatregelen om de kosten
vergaand te reduceren moeten dan ook
zijn gericht op beperking van het acetaatgebruik, beperking van de hoeveelheid te
strippen slib (SAF*) en de uitvoeringsvorm
van het slib-supernatant scheidingsproces.
In het praktijkonderzoek is voor het stripproces in de deelstroom gebruik gemaakt
van een continu doorstroomde volledig
gemengde tank. Door de hierbij optredende spreiding in verblijftijd, wordt
niet de volledige P-afgiftecapaciteit van
het slib benut.
Als de volledige afgiftecapaciteit van het
slib benut kan worden, zal om eenzelfde
P-vracht met het supernatant te verwijderen, de hoeveelheid slib door de

deelstroom kleiner kunnen zijn. De SAF
kan in dat geval dus worden verlaagd. De
benodigde hoeveelheid acetaat en natronloog zal hierdoor evenredig verminderen.
Om de volledige afgiftecapaciteit van het
slib te kunnen benutten moet de strippertank als een batch-reactor fungeren. De
SAF, en daarmee het azijnzuur- en het
natronloogverbruik, kan hiermee met 30%
worden gereduceerd.
Door toepassing van een batch-reactor
kan ook op de bouwkosten worden
bespaard omdat het strippen van het slib
en de scheiding tussen supernatant en
P-arm slib in één reactor plaatsvindt. De
totale 'strippertank' wordt hierdoor weliswaar groter, echter het totale kostenniveau
wordt hierdoor lager. Voor een awzi van
100.000 i.e. (à 50 g BZV), komt dit
kostenniveau op circa f8,08 per i.e.
(tabel VII). Dit ligt dan op gelijke hoogte
met de genoemde alternatieven.
Een ander voordeel van toepassing van
een batch-reacior in de deelstroom is dat

De kostenniveau's zijn berekend voor een
rwzi van 100.000 i.e. (à 50 g BZV).
De bedragen zijn de jaarlijkse kosten in
guldens inclusief BTW.

TABEL VII -Jaarlijkse kosten voordcclstroom-dcfosfatering (inguldens, inclusiefBTW).

De spreiding in de berekende bedragen
ligt binnen de nauwkeurigheid van de
kostenraming (circa 30%). Er is echter
toch een tendens naar een hoger kostenniveau voor het deelstroomproces. Een
verhoging tot een SAF van 0,2 d~' of
meer, leidt tot significant hogere kosten
voor het deelstroomproces. Dit komt
voornamelijk tot uiting in het chemicaliënverbruik.

kapiiaalslasten:
- stripper
- indikker
- supernatantbehandeling
- overig
subtotaal
Bedrijfsvoeringsaspecten
- chemicaliën
- overig
subtotaal
totale jaarlijkse kosten
jaarlijkse kosten per i.e.

Deelstroom

Type defosfatering
Continu doorstroomd

Batch reactor

52.000
87.000
145.000
151.000
445.000

83.000

203.000
298.000
501.000
946.000
9.46

156.000
288.000
444.000
808.000
8,08

TABEL V- Dimensioneringsgrondslagen deehtroomproce
Waarde

Parameter
anaërobe verblijftijd hoofdstroom
SlibArbeidsEactor*
debiet door deelstroom
specifieke aceiaatdosering
neutralisatie azijnzuur (stoichiometrisch)
hydraulische verblijftijd strippenank (volledig gemengd)

10-15
0,1

6
15
50
1

Eenheid

%

d"1
% DWA
mg Ac/g ds

%
h

*SlibArbeidsEactor: de fractie actief slib in de aëratietank die dagelijks door de deelstroom wordt gevoerd.

TABEL VI -Jaarlijksekosten voordefosfatering (inguldens, inclusiefBTW).
T y p e defosfatering
Kapiiaalslasten:
- stripper
- indikker
- supernatantbehandeling
- overig
subtotaal
Bedrijfsvoerings aspecten
- chemicaliën
- overig
subtotaal
totale jaarlijkse kosten
jaarlijkse kosten per i.e.

Simultaan

Hoofdstroom

Deelstroom

142.000
142.000

486.000
486.000

52.000
87.000
145.000
151.000
445.000

195.000
454.000
649.000
791.000
7.90

171.000
141.000
312.000
798.000
8,00

203.000
298.000
501.000
946.000
9,46

145.000
151.000
379.000

bij installaties met intermitterende beluchting het slib naar de strippertank kan
worden gevoerd tijdens de anaërobe
periode. Invloed op de P-afgifte door
nitraat wordt hiermee geminimaliseerd.
Kwalitatieve afwegingen
Een belangrijke systeemeigenschap van
biologische fosfaatverwijdering in een
deelstroom is de ontkoppeling van de
fosfaatbelasting, de influentsamenstelling
en de te bereiken effluent P-concentraties.
Door bij een specifieke situatie een aangepaste SAF te kiezen kan, binnen
grenzen, elke gewenste fosfaatvracht via
de deelstroom worden verwijderd. Deze
systeemeigenschap kan vooral nuttig
worden aangewend als:
- zeer lage (< 1mg/l) en stabiele effluent
P-concentraties zijn gewenst;
- bij een specifieke situatie sprake is van
relatief hoge fosfaatbelastingen bijvoorbeeld door industriële lozingen en bij

