PLATFORM

Vysisch/chemische
voorzuivering als hasisvoor
meerduurzamezuivering
stedelijkafvalwater
W. RULKENS, LANDBOUWUNIVERSITEIT W A G E N I N G E N , D E P A R T E M E N T AGRO-, M I L I E U - EN
SYSTEEMTECHNOLOGIE, SECTIE M I L I E U T E C H N O L O G I E
J. VAN DER GRAAF, TU DELFT, FACULTEIT CIVIELE T E C H N I E K EN G E O W E T E N S C H A P P E N ,

SECTIE GEZONDHEIDSTECHNIEK
A. MELS, L A N D BO U W U NI VER S I T E I T W A G E N I N G E N , DEP AR TEM E N T AGRO-, M I L I E U - E N
SYSTEEMTECHNOLOGIE, SECTIE M I L I E U T E C H N O L O G I E
A. VAN N I E U W E N H U I J Z E N , TU D E L F T , FACULTEIT CIVIELE T E C H N I E K EN
G E O W E T E N S C H A P P E N , SECTIE G E Z O N D H E I D S T E C H N I E K

InNederland wordtnagenoegalhetstedelijk afvalwater uithetgerioieerdegebiedgezuiverdin
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's).Dezuivering iserinprincipeopgerichteeneffluentte
verkrijgendatvoldoetaan delozingseisenvoorzuurstofbindende eneutrojiërendestoffen. Met de
huidigerwzi's,diehoo/dzakehjkgebaseerd zijn op biologischeprocessen,wordtditdoelgrotendeels
bereikt.Methetoog opdetoekomstkandevraagwordengesteld ofdehuidigeinstallaties inmilieuhygiënischopzichtvoldoendeduurzaam zijneninhoeverreermogelijkheden bestaantoteen
verbetering vande duurzaamheid1-.
Inopdracht vandeSTOWAisdoorde
sectieMilieutechnologie vandeLandbouwuniversiteitWageningen endesectie
Gezondheidstechniek vandeTUDelft een
studie uitgevoerd naardemogelijkheden om
doormiddel vaneenintensieve fysisch/chemischevoorzuiveringtekomen totdeontwikkelingvannieuwe,meerduurzame rwzi'senaan
tegevenwelklange-termijnonderzoek hiervoornodigis2!
Eenfysisch/chemische voorzuiveringis
primairgericht opdeverwijdering van gesuspendeerd encolloïdaalmateriaalindeeerste
stapvanhetzuiveringsproces.Opdezewijze
kaneenvolgendezuiveringsstap worden
ontlastencompacterwordenuitgevoerd.Als
allecolloïdaleengesuspendeerde deeltjes
wordenverwijderd, voorafgaande aaneen
aërobebiologischezuiveringsstap,wordtook
opbeluchtingsenetgiebespaatd.Doorde
toepassingvanfysisch/chemischevoorzuiveringwordtdeslibproductie indevoorzuiveringgemaximaliseerd enzaldeslibproductie
vanhetgehelezuivetingssysteem ineetste
instantietoenemen.Hetslib vertegenwoordigtechteteenhoeveelheid organisch materiaaldatnuttig kanworden toegepastalsgrondstoffen- ofenergiebron.

Randvoorwaarden, uitgangspunten
en opzet van de studie
Bijhetinventariseren vanalternatieve,
meetduurzamezuiveringsscenario's,
gebaseerdopeenintensieve fysisch/chemische
voorzuivering,zijndevolgende randvoorwaardenenuitgangspunten gehanteerd:
alsbasisdientdehuidige influentkwaliteiten-kwantiteit;
hetinfluent bestaat uit600mg/l CZV, 220
mg/l BZV, 55 mg/lN kjeldahl?9 mg/lP totaal
en 250 mg/lzwevendestof
eengrootschalige rwzimeteenbiologischeenhydraulischebelastingvan100.000
inwonetequivalenten;
dehydraulischebelastingisgebaseerdop
eenafvalwaterproductie van1501per
inwonerequivalent per dag. Hierbij iseen
droogweerafvoer aangehoudenvan
1.000m?peruurgedurende 15 uurper
etmaal.Deverhoudingtussen regenweerafvoer endroogweerafvoer isopdrie
gesteld;
heteffluent vandezuiveringsscenario's
moetminimaal voldoenaandehuidige
lozingseisen;
desysteemgrenzen voordebepalingvan
demilieu-ingrepen zijn directrondom het

zuiveringsterreingelegd.Hierbij isde
waterlijn vaninfluentpomp tot effluentgemaalmeegenomen;
indevoorzuivering wordenals
vlok(hulp)middelen ijzerchloride enpolyelektrolieten gebruikt.
Indestudie iseersteen literatuurinventarisatiegemaakt vanafzonderlijke zuiveringstechnieken enzuiveringsstappen. Hierbij
wordteenzuiveringsstap beschouwd alseen
combinatievanmeerdereaanelkaargeschakeldezuiveringstechnieken.Dezevoor-en
nazuiveringsstappen zijngebruikt voorhet
opstellen vanvolledige zuiveringsscenario's
metinbegrip vandeslibverwerking.Dekeuze
vandezevolledigescenario'sisgebaseerdop
deteverwachten technischehaalbaarheid,de
mogelijke milieuverdiensten endete
verwachten kosten.Omdeopgesteldezuiveringsscenario's tekunnen vergelijken met
bestaandezuiveringssystemen zijn tweereferentiescenario's (1en 2) gedefinieerd.
Referentiescenario 1isgebaseerd opeenlaagbelastactief-slibsysteem zonder voorbezinkingwaarbij deslibverwerkingzonderslibvergistingwordt toegepast.BijReferentiescenario 2iseenlaagbelast actief-slibsysteem
gecombineerd meteenvoorbezinktank waarbijtevensslibvergisting plaatsvindt.
Volledige zuiveringsscenario's
Indeinventarisatiefase iseengrootaantal
bekendefysisch/chemische voorzuiveringsstappen ennazuiveringsprocessen geïdentificeerd.Daarbij zijnook voorzuiveringsstappen
beschouwd diegebaseerdzijn opeencombinatievanbioflocculatie enfysische afscheiding.Dezeprocessenwordeninhetalgemeen
aangeduid metdetermA-trap.Afscheiding
vancolloïdaleenopgeloste verontreinigingen
vindt daarbij plaatsdoor(bio)sorptieaanslib,
gevolgddooreenslibafscheiding middels
bezinkingofmechanischescheiding.Bijde
A-trapmetslibregeneratie wordthet retourslib,datteruggaat naardeA-trap,voorkorte
tijd belucht, hetgeen ineensterke verbetering
vanhetafscheidingsrendement van de A-trap
resulteett.Bijdedenitrificerende A-trapvindt
geenbeluchtingplaatsmaarwordtderolvan
elektronenacceptorovergenomen door nitraat.
Eenbijzondere vormvanbioflocculatie ishet
UpflowAnaerobicSolidsRetentionSysteem
(UASR). Hetafvalwater wordthierbij dooreen
kolom,bestaandeuiteenanaëroobslibbed,
geleid.Gesuspendeerdeencolloïdale deeltjes
wordendaarbij ingevangenofgeadsorbeerd.
Bijdenazuivering kannogonderscheid
gemaakt worden tussen fysisch/chemische
methodenzoalsacticf-kooladsorptie enionenwisselingenbiologischemethoden.Actiefkooladsotpticzalaltijd gepaaidmoetengaan
meteenregenaratievandeactievekool.Als
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kansrijk geachte regeneranemethode

isde thermische regeneratie naar voren geko-

Sc

Voorzuivering

Nazuivering

ia

Flotatie

ZF+IW[+LS)+AK(+thermische regeneratie)

ib

Préprecipitatie

ZF+IW(+LS)+AK(+thermische regeneratie)

ie

Denitrif. A-trap

ZF+IW(+bio-regeneratie) +AK(+thermische regeneratie)

ld

Beluchte A-trap

ZF+ IW(+LS)+AK{+ thermische regeneratie)

2a

Flotatie

Laagbelast slib-op-dragersysteem+ZF

2b

Préprecipitatie

Laagbelast slib-op-dragersysteem +ZF

2C

Beluchte A-trap

Laagbelast slib-op-dragersysteem +ZF
Laagbelast systeem volgens de nitrietroute +ZF

men. Ook ïonenwissehng isalleen mogelijk
alsdezegecombineerd wordt met een regeneratiestap. Deze kan fysisch/chemisch ofbiologisch van aard zijn.
Door combinatie van voorzuiverings-en
nazuiveringsstappen kunnen volledige zuiveringsscenario's worden samengesteld. Het
aantal combinatie-mogelijkheden is uiteraard
legio. Het aantal mogelijkheden dat intech-

2d

Flotatie

nisch/economisch en milieuhygiënisch

2e

Préprecipitatie

Laagbelast systeem volgens de nitrietroute +ZF

opzicht in meer ofmindere mate haalbaar

2f

Beluchte A-trap

Laagbelast systeem volgens de nitrietroute +ZF

scenario's is niet alleen gebaseerd op de infor-

3a

Flotatie

Slib-op-dragersysteem +ZF+IW(+LS)

matie die bij de inventarisatie van afzonder-

3b

Préprecipitatie

Slib-op-dragersysteem +ZF+IW(+LS)

lijke zuiveringsstappen is verkregen maaris

3C

Denitrif A-trap

Slib-op-dragersysteem +ZF+IW(+ bio-regeneratie)

voor een deel ook intuïtief Er isbij het opstel-

3d

Beluchte A-trap

Slib-op-dragersysteem +ZF+IW(+LS)

wordt geacht, is beperkt. De keuze van deze

len van de volledige zuiveringsscenario's

3e

Flotatie

Hoogbelast actief-slib +ZF+ IW(+LS)

gebruik gemaakt van een drietal hoofdzuive-

3f

Préprecipitatie

Hoogbelast actief-slib +ZF+ IW(+LS)

ringsscenario's (zieafbeelding 1 t/m 3):

3g

Denitrif.A-trap

Hoogbelast actief-slib +ZF+ IW(+bio-regeneratie)

fysisch/chemische voorzuivering met

3h

Beluchte A-trap

Hoogbelast actief-slib +ZF+ IW[+ LS)

fysisch/chemische nazuivering,
fysisch/chemische voorzuivering met biologi-

Sc=scenario; ZF=zandfilter; IW»ionenwisseling; AK= actief-koolfilter; LS=luchtstripper

sche nazuivering en fysisch/chemische voorzuivering met een combinatie van biologische

Tabel1.

Katurijk^cachtemgeëvalueerdevolledigezmvenngsscenano's.

en fysisch/chemische nazuivering.
Demeest kansrijk geachte en geëvalueerde volledige zuiveringsscenario's, zijn

Evaluatie van d e v o l l e d i ge

zuiveringsstappen opgenomen. Voor wat

weergegeven intabel 1.

zuiveringsscenario's

betreft de milieu-ingrepen zijn het energieverO m de verschil

lende zuiveringsA/b. 1

Hoofdscenario 1: Fysisch/chemischevoorbehandeling metjysiseh/cliemtsche
nabehandeling.

Dos.ring

i

Uitwisselbare

Vergaande Fysisch/

Fysisch/chemische

fy»|,ch/chemlsche

chemische deeltjes-

N- en C Z V - v e r w i j d e r i n g

voorzulveringsstap

verwijdering

terugwinning van waardevolle componenten,

kunnen vergelijkenin

de kwaliteit van het verkregen effluent en de

technisch, milieuhy-

compactheid van de zuiveringsinstallatie

giënisch en financieel

gehanteerd. Voorde kostenberekeningen

opzicht iseen spread-

wordt de contante-waardemethode gebruikt.

KEUZE UIT:
Zand filtratie
MierotiItratie

N:
lonenwlBseling
C Z V : Actlef-kooladsorptle
Hyper/Nanoflltratie
Ozonoxidatie

keld, genaamd

Resultaten

DEMAS (Dimensio-

Energiebalans

nerings- en Evaluatie-

Afbeelding 4geeft de energiebalans per

Model voor Afval-

zuiveringsscenario weer.De energiebalans van

Hoofdscmano r.Fysisch/chemischevoorbehandeling metbiologische nabe-

waterzuiverings-

de referentiescenario's isinbeide gevallen

handeling.

Sccnario's).Daarbijis

negatief Het hoge energieverbruik van scena-

ook een standaardslib-

rio ia en lb wordt veroorzaakt door het hoge

behandeling opgeno-

energieverbruik van de regeneraatbehandeling

Uitwisselbare
Dosering f y * l « c h / c h e m i s c h e

Biologische
nabehandeling

voorzulveringsstap

K E U Z E UIT:
Trommelzeef
Préprecipitatie
Flotatie
Influentfiltratie
A-trap
UASR

A/b.3

het gebruik aan grondstoffen (chemicaliën), de

scenario's onderlingte

sheetmodel ontwikK E U Z E UIT:
Trommelzeef
Préprecipitatie
Flotatie
Influentfiltratie
A-trap
UASR

Afb.z

bruik, de slibproductie c.q. slibproblematiek,

Fysisch/chemische
n a b e h a n d e l i n g voor
deeltjesverwijdering

KEUZE UIT:
Actief-slibsysteem
Slib-op-dragersysteem
Membraanbloreactor

C O M B I N A T I E VAN / KEUZE UIT:
Bezinktng
Filtratie
Membraanfiltratie
Flotatie

men. Deze behande-

van de ionenwisselaar en van de reactivering

ling bestaat uit een

van deactieve kool.Scenario ieen ld hebben

gravitatie-indikker

een lager energieverbruik, voornamelijk

gevolgd door slibver-

omdat door toepassing van een A-trapvoorzui-

gisting.Na vergisting

vering het actief-koolfilter minder zwaar

word:het slib afge-

belasr wordt. Daarnaast wordt in scenario ie

Hoo/ckcenario3:Fysisch/chemischevoorbehandeling meteencombinatievan

voerd naar een

energie bespaard in deA-trap omdat i.p.v.

biologischeenfysisch/chemischenabehandeling.

centrale ontwatering

zuurstof degeconcentreerde nitraatstroom,

en verbranding.

afkomstig van de ionenwisseling met biologi-

Uitwisselbare
fysisch/chemische
voorzulveringsstap

KEUZE UIT:
Trommelzeef
Préprecipitatie
Flotatie
Influentfiltratie
A-trap
UASR
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Biologische
Fyslsch/chemlache Fysisch/chemische
C Z V - v e r w I j d e r l n g N-vsrwIJdsrlng
nabehandeling voor
deeltjes verwijdering

KEUZE UIT:
Actief-sllbsysteem
Slib op dragersysteem

COMBINATIE VAN; KEUZE UIT:
Bezinktng
Filtratie
Membraanfiltratie
Flotatie

Binnen dit model zijn

sche regeneratie, als elektronenacceptor wordt

de dimensionerings-

gebruikt. Voor de scenario's 2at/m zfwordt

grondslagen, de

een relatieflaag energieverbruik ofzelfs een

milieu-ingrepen, de

theoretisch energieoverschot berekend. Dit

zuiveringsrendemen-

wordt veroorzaakt door het lage energiever-

ten, en de kosten van

bruik in de waterlijn en de hoge energiepro-

de afzonderlijke

ductie in de sliblijn. De scenario's 3at/m 3h

PLATFORM

respectievelijk préprecipitatie]
een hoge
1 2 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h
ijzerdosering toegepast om een fosfaatconcentratie in het
effluent < ïmg P/l te
garanderen. Deze
dosering resulteert in
- -2.500.000 •
een relatief grote
hoeveelheid chemiï -3.500.000
sche slib.In scenario
ieen ld (toepassing
-T -4.500.000
A-trap) worden lagere
ijzerdoseringen
A/b.4
Energiebalansvan deverschillendezahreringsscma.no's.
toegepast omdat door
biomassavorming in
de voorzuivering een
deel van het te verwijderen fosfaat reeds
wordt vastgelegd.
Daardoor is de
~ 1.500
hoeveelheid chemische slib lager. Wel
vindt een hogere
biologische CZVverwijdering plaats
waardoor meer organisch slib wordt
geproduceerd.
De
Sliba/zct naslibverwerking van deverschillendezuiveringsscenario's, onderAjb.5
hoeveelheid
organisch
verdeeld in anorganische,chemischeenorganische slibjracties.
slib in de scenario's 2a
t/m 2fis relatiefgroot
[ • FeCI3 • Polymeer B Methanol B NaOH D H 2 S 0 4 ;
alsgevolg van de
1.800
biologische slibpro1.600
ductie in de nazuiveS '-400
ring. Bij scenario 2aen
2 1.200
2bwordt de slibpro'S 1.000
ductie in de nazuive7
>
800
ring enigszins beperkt
c
S
ra 600
door toepassing van
o
5
Ann
een slib-op-dragerO
systeem.De lagere
/v
/ /
hoeveelheid chemisch
ref ref 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h
slib
in de scenario's 2c
1 2
en 2fis het gevolg van
Afb.6
Chemicaliënverbruikvan deverschillendemivenngssctna.no's.
de hogere productie
aan biomassa tijdens
de biologische nazuivering waardoor meer
vertonen een negatieve energiebalans welke
fosfaat biologisch kan worden vastgelegd en
hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het
minder ijzer hoeft te wordengedoseerd. De
energieverbruik van de regeneraatbehandeling
scenario's van hoofdscenario 3vertonen een
van de ionenwisseling.
relatief hoge productie aan organisch slib.Dit
is het gevolg van de relatiefhoge slibproductie
Slibhoeveellieid na verwerkiiig
in de hoogbelastc nazuivering. Bij de scenaAfbeelding 5 geeft het aantal tonnen slib
rio's, waarin eenA-trap alsvoorzuivering is
droge stofweer datjaarlijks wordt afgezet naar
opgenomen, wordt een lagere productie aan
decentrale ontwatering en shbverbrandmg.
chemisch slib waargenomen.
Hierbij isonderscheid gemaakt in de fractie
anorganisch slib,chemisch slib (alsgevolg van
de dosering van FeCl )en organisch slib. De
Chemicaliënverbruik
fractie anorganisch slib is in alle scenario's
Afbeelding 6geeft het chemicaliënverconstant.
bruik per scenario weer. In de referentie-scenaref ref

II

1

pp " •••!•••

il

i

In scenario ia en ïb wordt bij de
fysisch/chemische voorbehandeling (flotatie

I 11
V/

Ut

Vi

rio's worden geen chemicaliën toegepast.
Het chemicaliënvetbruik in de scenario's,

gebaseerd op hoofdscenario 1,is hoog.De
benodigde ijzerchloridedosering voor scenario
ia en ïb bedraagt 25mg Fe3+/1.Bij roepassing
van eenA-trap (scenario ie en ld) is deze
hoeveelheid lager. Bij toepassing van ionenwisseling, in combinatie met een luchtstripper, wordt relatief veel natronloog en zwavelzuur gebruikt. Wel wordt opjaarbasis ruim
900 ton ammoniumsulfaat als bijproduct
geproduceerd. Bij toepassing van ionenwisseling met biologische regeneratie is
relatiefveel natronloog nodig voor buffering.
Her product van deze regeneratie iseen geconcentreerde nitraatstroom die in de denitrificerendeA-trap verder kan worden gebruikt en
daardoor leidt tot een besparing op beluchtmgsenergie.
In de scenario's van hoofdscenario 2is het
chemicaliënverbruik beperkt tot vlok (hulp)
middelen, voornamelijk tot ijzerchloride.
Omdat een biologische nabehandeling wordt
toegepast kan, vergeleken met de scenario's
van hoofdscenario 1,met een lagere ijzerchloridedosering worden volsraan. Het resterende fosfaat wordt biologisch verwijderd.
Vanwege de lage BZV/N verhouding in her
effluent van deA-trap, is,voor de scenario's
waarin eenA-trapzuivering is opgenomen,
(2cen 2f),een externe koolstofbron in de vorm
van methanol nodig.
In de scenario's van hoofdscenario 3
wordt, evenals bij de scenario's van hoofdscenario 2,een relarieflagedosering aan ijzerchloride toegepast omdat het fosfaat ook voor
een belangrijk deel biologisch kan worden
verwijderd in de hoogbelaste A-trap. Bij de
scenario's 3a,3b,3d,3e,3fen 3h wordt weer
ruim 900ron ammoniumsulfaat perjaar
geproduceerd.
Ejluentverzouting door chemicaliën
Deeffluentkwaliteit van alle scenario's
voldoet aan degestelde uitgangspunten. Als
gevolg van dedosering van zouten in de vorm
van ijzerchloride in de voorzuivermg en
narronloog in de regeneratie van de ionenwisseling neemt het zoutgehalte in het
effluent echter toe.Er iseen opvallend sterke
toename in natriumionenconcentrarie bij
scenario ie,3cen 3g.In alledrie scenario's
wordt een biologische regeneratie van de
ionenwisselaar toegepast waarbij relariefgrore
hoeveelheden narronloog worden verbruikt.
Ruimteverbruik
Het ruimteverbruik van allescenario's is
kleiner dan dat van de referentiescenario's. In
geval van volledig fysisch/chemische zuivering kan het vereiste oppervlak zelfs worden
beperkt tot een vijfde van her oppervlak van
de referentie scenario's. Descenario's waarbij
H
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vlokmiddeldosering
(bioflocculatic); denitrificcrende A-ttap
(eventueel met vlokmiddeldosering).
De kosten van
zuiveringscenario's,
waarbij een
fysisch/chemische
voorzuivering wordt
gecombineerd met
een biologische nazuivering, kunnen potentieel worden beperkt
A/b.7
Relatieve vergelijking van de contante waarden van de verschillende zuivetot de kosten van het
ringssct.na.rio's ten opzichte van referentiescenario 1(totale contante waarde
huidige zuiveringsvan dit scenario = 100%).
proces. De onderzochte volledige
fysisch/chemische zuiveringsroutes zijn relaeen actief-slibsystcem isopgenomen als
tiefduut vanwege de hoge kosten voor regenenazuivering hebben een ruimtebeslag dat
raatbehandeling van de ionenwisseling en de
circa twee maal zogroot isalsdat van devollethermische reactivering van het actief-koolfildige fysisch/chemische scenario's.De oorzaak
ter.
hiervan isvooral degrootte van de nabezinktanks.
Kosten
Afbeelding 7geeft de relatieve contante
waarde van dezuiveringsscenario's ten
opzichte van Referentiescenario 1. De contante
waarde van dit referentiescenario isdaarbij op
100procent gesteld. In de figuur wordr onderscheid gemaakt tussen de contante waarden
die betrekking hebben op de civiele en elektromechanische investeringskosten en de
contante waarden die betrekking hebben op
dejaarlijkse operationele kosten. Wat de totale
kosten betreft, kan zeerglobaal onderscheid
worden gemaakt tussen zuiveringsscenario's
die circa 2,8maal zoduur zijn dan
Referentiescenatio 1 (scenatio ia en ïb), scenario's diecirca 1,7 maal zoduur zijn dan
Referentiescenatio 1 (scenario ie, ld, 3a t/m
3h)en scenatio's waatvan de contante waarde
10à20procent hoger ligt dan die van
Referentiescenario 1 (scenario 2at/m 2fj.

Discussie en conclusies
Uit de tesultaten, besproken m het voorafgaande en aangevuld met de resultaten van
een gevoeligheidsanalyse, blijkt dat door een
vergaande deeltjesverwijdering in de voorzuivering, in combinatie met eenjuiste keuze
van de overige zuiveringsstappen, de gehele
watetzuiveringsroute compactct en energiezuiniger kan worden bedreven.Als mogelijke
fysisch/chemische of gecombineerd
fysisch/chemische/biologische voorzuiveringsstappen kunnen wotden genoemd: trommelzeef met vlokmiddcldosering; voorbezinking met vlokmiddeldosering (préprecipitatie);flotatie met vlokmiddeldosering; directe
influentfikratie met ofzondet vlokmiddeldosering;A-trap met slibtegenetatie en/of
34
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Door een fysisch/chemische voorzuivering
wordt meet (otganisch) slib geproduceerd, dat
nuttig kan worden (her)gebruikt. In de opgestelde scenario's vindt gedeeltelijk hetgebruik
plaats door de productie van biogas.De
fysisch/chemische voorzuivering en de gecombineerd fysisch/chemische en biologische
voorzuiveting leiden echter ook tot een grotere
hoeveelheid reststofna verbranding als gevolg
van de productie van chemisch slib.
Na de fysische/chemische voorzuivcring
resteert een nagenoeg deeltjes- en fosfaatvrij
effluent. Het effluent bevat nog opgelostCZV
en opgeloste stikstof Het CZVis telatief
eenvoudig teverwijderen door toepassing van
biologische processen.De stikstofverwijdering
bepaalt in sterke mate deeconomische en
technische haalbaarheid van zuiveringsscenario's.Indien er vanuit wotdt gegaan dat een
BZV/N verhouding van minimaal 2,5nodig is
voor stikstofverwijdcring door middel van
nittificatie/denitrificatie, kan, na een intensieve voorzuivering m sommige gevallen nog
net een biologische stikstofverwijdering
worden toegepast. In descenario's,waar de
A-trap wordt gecombineerd met een biologische nabehandelingsstap,zal weleen te lage
BZV/N-verhouding ontstaan, waardoor een
extra koolstofbron (methanol) moet worden
gedoseerd. Omdat denitrificatie na een intensievevoorzuivering kritisch ofniet mogelijk
wotdt zonder methanoldosering, wordt een
techniek als ionenwisseling mogelijk interessanr.

leiden tot energiebesparing. Afhankelijk van
het zuiveringsscenario blijkt dat een laag
netto energiegebtuik ofzelfs een positieve
energiebalans voor de zuiveringsinstallatie
theoretisch mogelijk is.Daar staat tegenover
dat bij de toepassing van volledig
fysisch/chemisch zuiveringsscenario's deregeneraatbehandeling van de ionenwisseling en
de thermische reactivering van het actief-kool
een hoog enetgievetbruik veroorzaken.
Bij de onderzochte fysisch/chemische
voorzuiveringsstappen dient in de meeste
gevallen een vlokmiddel te worden gedoseerd
om vergaande deeltjcsverwijdering terealiseren. In de haalbaarheidsstudie is vooralsnog
gekozen voor ijzerchloride t.b.v. vlokvorming
en fosfaatverwijdering. Alsgevolg van dedosering van grote hoeveelheden ijzerchloride is
het chemicalic'nverbruik in de fysisch/chemische voorzuiveringsstappen echter aanzienlijk.
Dit komt tot uitdtukking in de zuiveringskosten, de hoeveelheid geproduceerd chemisch
slib en de verzouting van effluent.
Dewatetlijn kan niet losgezien worden
van de sliblijn. Dekosten van de opgestelde
scenario's bestaan voot een belangrijk deel
(een derde tot de helft) uit de kosten van slibverwerking. Slibgisting op de zuivering is
volgens de kostencalculaties goedkoper dan
directe afvoer naar een ontwaterings- en
verbrandingsinstallatie.
Voorde verdereontwikkeling van meer
duurzame zuiveringsmethoden, gebaseetd op
een fysisch/chemische voorzuivering, is het
nodig een aantal knelpunten/kennisleemtes
nader te onderzoeken.Als belangrijkste
kunnen worden genoemd:
Altetnatieven voor het gebruik van anorganische vlokmiddelen voor de vlokvorming:bioflocculatie, flocculatie met organische polymeren.
Afscheidingstechnieken voot het bij de
vlokvorming ontstane slib: flotatie,
afscheiding in een denitrificerende A-trap,
direct influentfikratie, ditecte membraanfilrratie.
Stikstofverwijdering m.b.v. ionenwisseling.
Aandeze aspecten wordt momenteel in
opdracht van deSTOWAverder onderzoek
verricht. t[
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