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LaboratoriumopstellingvanSHARONbijTUDelft.
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DL'rwziBeverwijkisbiologischoverbelast.Omaan de loziiysciscn tevoldoen,wordteencompacte
dcelstioombcliandclimjgerealiseerddiehettotaalstiksto/rcndement vandezuivering moetverhogen.
Middelseensysteemkeuzewaarin technologische,|iiiancicel-eeonomisehe.beheersmatigeenplanmatigecriteria zijngewogen,kooshetHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier voorderealisatievaneenSHARON-systeem.Destikstofri|ke deelstroom bevattevens veelBZV. waardoorzonder
extra koolstojbron vergaandestikstojvenvijdemig viadenitnetroiitemogelijk is.Eenseparatezuiveringvoordebehandelingvan een deelstroom diezowelstikstoj- alsBZV-rijk is, isuniekinNederland. Deiiibedrij/stelliiu)van de installatie isvoorzien inoktobervanditjaar.
Eind2001steldehet Hoogheemraadschap
HollandsNoorderkwartier eenbeleidsnotitie
opdieingingopdevraagopwelkewijzeper
1januari 2003 voldaan konwordenaande
AMvBStedelijkAfvalwater. Hieruit bleekdat
voordattijdstip nietvoorelkerwzidegrenswaardevoorstikstof(10of15mg/l)kon
wordenbereikt.Daaromisgekozenom
gebiedsbreed aaneen totaalstikstofrendement
van75procenttevoldoen.Indatkaderisoptimalisatievanmetnamegrotehoog-ofoverbelasteinstallaties hetmeesteffectief Derwzi
Beverwijk behoorttotdiecategorie.
DerwziBeverwijk(326.000i.e.ài36gTZV)
bestaat infeiteuittweeparallellezuiveringsinstallaties(ziefotooppagina19).Hetoude
deel,Beverwijk&omstreken,bestaatuitvier
oxidatiebeddenendrieaëratietanksenwordt
optermijn vervangen.Hetnieuwedeel,rwzi
Beverwijk-Zaanstreek, isin1995uitgebreiden
bestaatuitzesidentiekestraten.Iederestraat
bestaatuiteenvoorbezinktank, eenaé'ratietankeneennabezinktank.Directnaastdezuiveringstaatdecentraleslibdrooginstallatie
vanhethoogheemraadschap.Hierwordtde
volledigehoeveelheidontwaterd slib
gedroogd.Hetcondensaatdatbijhetdroogprocesvrijkomt,wordtsamenmethetcentraat,afkomstig vandelokaleslibontwatering
opderwziBeverwijk,behandeld.Indetoe-

komstwordteendeelvanhetverzorgingsgebiedvanderwziBeverwijk aangeslotenopde
rwziWestpoort.Dezezuiveringsinstallatie
wordtmomenteeldoordebeheerder(het
HoogheemraadschapAmstel,Gooien
Vecht/DWR)uitgebreid.Vervolgenswordtde

installatie'Omstreken'geamoveerd,waarna
eventueeluitbreidingophetvrijgekomen terreinkanplaatsvinden.
Deelstroombehandeling
Conventioneleuitbreidingvande
bestaandeinstallatieisniethaalbaarzolang
onvoldoenderuimteophetterrein beschikbaaris.Daarnaastisdebenodigde doorlooptijd
voorrealisatievaneendergelijke ingreepte
lang,omdatalditjaarmoetwordenvoldaan
aandeAMvBStedelijkAfvalwater.Vanafde
bouwvandeslibdrooginstallatie in19961seen
separatezuiveringvoordegecombineerde
behandelingvanhetcentraatencondensaat
eenuitbreidingsoptie1)'2).Dedeelstroomwordt
gekenmerktdooreenhogestikstof-enBZV-

SHARON?
SHARONiseenefficiënt enkosteneffectief zuiveringssysteem'»),datzichonderscheidt vananderebiologischedeelstroomtechnologieën,omdatenigevormvanslib-/waterscheiding ontbreekt
(zieafbeelding 2).Bijeenhogetemperatuur(30-40°C)eneenkorteoxischeverblijftijd (ééntot
tweedagen)handhavenzichalleendenitrificerende bacteriën(nitrosomonas)dieammonium
totnitrietoxideren.Debacteriën(nitrobacter)dienitrietomzetteninnitraat,hebbeneentelage
groeisnelheid,waardooralleennitrietwordtgevormd.Indiengewenstkunnendaarbij tevens
lageammoniumeffluentconcentraties wordenbehaald.Stikstofverwijdering viadezogenaamde
nitrietroutebespaart 25procentopbeluchtingenergieenvergt40procentminderkoolstofvoor
denicrificatie,waardoortevens40procentminderbioslibwordtgeproduceerd.
Hetproceskaninéénreactoroftweereactorenwordenuitgevoerd.Bijeensysteembesraande
uittweetanks,éénvoornitrificatieenéénvoordenitrificatie, wordtinternerecirculatietoegepast.Vanwegedelagezuurstof-enBZV-behoefte wordtverhoudingsgewijs minder biologische
warmtegeproduceerd,waardoorkoelingmeestaloverbodigis.Delagerezuurstofvraag heeft
eenkleinerebeluchtinginstallatie totgevolg.Deafwezigheid vanslibscheidingincombinatie
meteenhogeprocestemperatuur maakteeneenvoudigencompactzuiveringssysteemmogelrjk.
Afhankelijk vanhettypehoofdproces wordtdebehandeldedeelstroominclusiefbioslibnaarde
voorbezinkingofdeactiefslibtanksgeleid.Inhetlaatstegevalwordtnitrificerende biomassa
geëntaanhethoofdproces.SHARONverlaagtdestikstofvracht enverhoogthet totaalstikstofrendement waardoordeeffluentkwaliteit vanderwziaantoonbaarverbetert/).
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concentratie, een hoge temperatuur en een
relatiefkleinevolumestroom.De stikstofbelasting van dedeelstroom vertegenwoordigt circa30procent vande totale stikstofbelasting
van de rwzien maakt slechts twee procent uit
vandevolumestroom. Indiengebruik kan
worden gemaakt van een compacte zuiveringsmethode, iswaarschijnlijk voldoende
vrije ruimte voor realisatie beschikbaar.

Pragmatische aanpak
Gezien de korte termijn waarbinnen realisatie van dedeelstroombehandeling is
gepland, werd gekozen vooreen pragmatische
aanpak. Hierbij iszoveel mogelijk gebruik
gemaakt van beschikbare kennis.Een eerste
selectievan geschikte technieken isverricht op
basis van het STOWA-onderzoek betreffende
debehandeling van stikstofrijke retourstromensM.Daarnaast zijn alternatieve technologieëngeïnventariseerd diesinds de verschijning van degenoemdeSTOWA-rapporten zijn
ontwikkeld.Tevens heeft overleg plaatsgevonden met het Waterschap GrootSalland, dat
voor derwziZwolleookeen deelstroombehandcling realiseert.Voorde systeemkeuzestudie
zijn uiteindelijk devolgende drie systemen
geselecteerd:BABEs),SHARON*»)enSHARONANAMMOX«).

Systeemkeuze
Desysteemkeuze isverricht opgrond van
een uitgebreide vergelijking. Hierbij zijn
zowel technologische, financieel-economische,
beheersmatige als planmatige aspecten meegewogen. Bijde technologische beoordeling is
tevens deeventuele meerwaardegewogen van
enting met nitrificerende biomassa aan het
actiefslibproces. Uit de slibbelasting bleek dat
deslibleeftijd niet kritisch was,waardoor slibenting niet bijdraagt aan verhogingvande
totaalstikstofeffluentkwaliteit. Tabel 1toont
het toetsingskader met daarin voorhet hoogheemraadschap debelangrijke criteria.Per
aspect iseenweegfactor en een beoordeling
per systeem toegekend.Detotaalscore persysteem werd berekend door sommatie vande
gewogen beoordelingen. Op basis van de hoogstetotaalscoreisSHARON als deelstroomzuiveringvoor rwziBeverwijk gekozen.

Afo. z:

A/b.1:

ces.Afhankelijk van het haalbare denitrificatierendement isdosering vaneenexterne koolstofbron overbodig. CorrectievandepH met
loogofkalk isookeen optie,maar isin verhouding minder kosteneffectief Het condensaat
bevat eengrote verscheidenheid aan verbindingen waarvan de invloed op het nittificatie-

Schematischeweergavevandepraktijksituatie.

alleen stikstofmaar produceert tevens alkaliteit, dieaanvullend nodig ister compensatie
van dezuurproductie van het nitrificatiepro-

Tabcl1.

Toetsmgskadcrvoordcsystccmkeuze.
egfactor

aspect

exploitatielasten
totaalstikstofrendement
energieverbruik
geuremissie
realisatietijd
bedrijfsvoering tijdens bouw
duurzaamheid bouwwerk
uitbreidingsmogelijkheden
mnovativiteit
faalkans
totaalscore
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Tabel2.

Uitgangspuntengemiddeldeaanvoer.

Tabel3.

Karakteristiekeonrwerpkengetallen.
waarde

parameter

waarde

parameter

debiet

5>oom3/d
900kg/d
1800kg/d

HRTox.
HRTanox.
Ntot
temperatuur
pH

Nkj
zw.stof
temperatuur

20-55°C

Unieke combinatie
Destikstofrijke deelstroom van rwzi
Beverwijk bestaat uit een mengsel van centraat en condensaat. InNederland istot dusver
geen deelstroomzuiveringgerealiseerd voor de
behandeling van het betreffende mengsel.
Deze unieke combinatie leverdederhalve een
aantal onbekendheden op.In tegenstelling tot
het centraat ishet condensaat rijk aanBZV,
dat geschikt isvoor het denitrificatieproces.
Normaliter kan vergaande denitrificatie alleen
worden bereikt middels een extra koolstofbron. Het denitrificatieproces verwijdert niet

SchematischeweergavevanhetSHARONproces.

Tabel4.

Srikstojverwijdennguitgaandevangemiddelde aanvoer.

oxische
HRT (dag)
2

1,5
1

1,5dag
0,75dag
85-90%
30-4o°C
7-8

nitrificatierendement {%)
>99
>98
>po

denitrificatierendement {%)

pH-correctie
stikstofnodig
verwijdering via

>6o

ja

>90

nee
nee

>90

nitraat
mtriet
nitnet
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procesonbekend is.Inhibitievanhet nirrificatieproceskonopvoorhand nietvolledig
wordenuitgesloten.Omdatgeen praktijkervaringbestondmetdeseparatebehandelingvan
dezespecifiekedeelstroomwerdbeslotentot
eenkortdurendetestopgrondwaarvandeontwerpkengetallen vande praktijkinstallatie
kondenwordenvastgesteld.DetestwerduitgevoerddoordeTUDelft.
Praktijkinstallatie SHARON
Nadevaststellingvandedefinitieve uitgangspunten (zietabel2)werdgestartmethet
ontwerpvandedeelstroombehandeling(zie
afbeelding 1).Opbasisvanderesultatenvan
hetkortdurende testonderzoekwerdgekozen
vooreensysteemmeteenoxische verblijftijd
van1,5dagenzonderdoseringvaneenextra
koolstofbron.
Depraktijkinstallatie bestaatuiteen
beluchtebuitenringeneenonbeluchtebinnenring.Dedeelstroomkomtbinneninde
voordenitrificatie.HierwordtnitrietmetBZV
omgezetinstikstofgas. Hetnitrietwordrvia
recirculatievanuitdenitrificatieringaangevoerd.Debehandeldedeelstroomstortover
naardeterreinrioleringenstroomtvandaar
naarhetontvangstwerkvanderwzi.HetSHARON-sysreem isontworpen vooreenstikstofrendement van85à510procent.Tabel3 toont
eenoverzichtvandekarakteristiekeontwerpkengctallenvandedeelstroombehandeling.
Nabijdeslibgistingbleekvoldoenderuimte
beschikbaatvoorrealisatievanditcompacte
zuiveringssysteem,(zierodecirkelindefoto).
Ondernormaleomstandigheden wordtde
nitrificatieruimte afwisselend welenniet
belucht,waarmeeeenoxischeverblijftijd van

Rwzi Beverwijk.

1,5dagwordtbereikt.Hierdoorwordtstikstofverwijdering viadenitrietroutegewaarborgd.
Deeffluentkwaliteit vanhetsysteemwordt
bewaaktmeteenonline ammoniummeting.
Deprocescondities-oxischeverblijftijd, zuurstofgehalte, temperatuur enpH-worden
automatisch bijgestuurd zodatcontinueen
maximaalrendement wordtbehaald.
Hetontwerp houdttevensrekeningmet
eensterkafwijkende aanvoer.Deaanvoer
wordtindepraktijk metnamebepaalddoor
hetaantalcentrifuges enslibdrogersin bedrijf
Inhetgevaldatbijvoorbeeld eenslibdroger
voorlangeretijd vooronderhoud buiten
bedrijfis, heeft ditgevolgenvoordetemperatuur enhetBZVvandedeelstroom.Eentekort
aanBZVkantotverzuringvanhetprocesleiden,waardoorhetnitrificatieproces wordt
geremd.IndiesituatiekandepHvanhetprocestijdelijk wordengecorrigeerd viadosering
vannatronloog.Indatgevalkantijdensde

winteimaandendedeelstroomwordenopgewarmdmetrestwarmte.Beideextravoorzieningenwaarborgenhet stikstofrendemenr
onderafwijkende bedrijfsomstandigheden.
Nadesysteemkeuze isdevoorbereidingen
realisatieopeentraditionelewijze uitbesteed
aanGrontmij Water&Reststoffen. Achtereenvolgensheeft hethoogheemraadschapeen
definitiefontwerpeneenbesteklatenopstellen.Debouwismediomaarrbegonnen.Zoals
gezegdisdeopleveringvoorzieninoktober.
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