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gen islaag.Tussen 1998en 2000nam het relatieveenergieverbruik bij vrijwel allezuiveringsinstallaties licht toe.

Energieverbruik voor beluchting
Hetenetgieverbruik van een awzi wordt
vootalbepaald door het elektticiteitsvetbruik
dat nodig isvoordebeluchting. Tabel 1geeft
het aandeel van beluchting in het enetgieverbruik en het relatieve energieverbruik voor
beluchting weer.De tabel geeft enkele opvallende punten weet:

Inzichtinhetenergieverbruik
vanawzi5V
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AlseueigicprcstaticiJidicaror van ajvalwaterzuiveringsinstallaties wordt het relatieve energieverbruik, uitgedrukt m kWh per belaste inwonerequivalent,gebruikt. Bij deonderlinge vergelijking van
zuivcriugsinitallatiesgecjt deze indicator echter beperkte informatie overhetal dan nietcnergie-cjfieienr zuiveren van afvalwater. Uit deanalyse van het energieverbruik bij awzi's van Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden enWaarden blijkt datdeenergieprestaties ingrate mateafhangen vanhet type
zuivering en beluchting endegehanteerde slibbelasting. Ilet hogere relatieve energieverbruik bij de
zuiveringsinstallaties vanZHEWkangrotendeels verklaard worden door degehanteerde lageslibbelasting. Daarnaast draagt deveelvuldige toepassing van puntbelttchters bij aan een hoger relatief
energieverbruik. Energiezorg bijawzi's vraagt om ecu integrale afweging tussen optimalisatie van
het energieverbruik en de invloed hiervan op hetgevoerde zuiveringsproces.
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden (ZHEW)besteedt steeds meer aandacht aan energiezorg bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Om een goed inzicht te krijgen in het energieverbruik binnen het schap
heeft Grontmij een cnergiestudie uitgevoerd
bij tien awzi's.Omdat het energieverbruik van
een zuiveringsinstallatie vooral bepaald wordt
door het elektriciteitsverbruik van de beluchting, isspeciaal hiernaar gekeken. De ingewonnen informatie isgebruikt voor een analysevan deoorzaak van het hoge oflage
energieverbruik bijde tien awzi's. Tenslotte
stelde het zuiveringsschap een overzicht op
van mogelijke besparende maatregelen bij de
geselecteerde zuiveringsinstallaties.

enetgie,goed voor meer dan eenderde van het
totaal.
Het spreekt voor zichdat het energieverbruik toeneemt met de capaciteit van de
installatie.Het energieverbruik hangt uiteraard afvan de hoeveelheid behandeld afvalwater.Alsenergieprestatieindicator dient het
relatieve energieverbruik, uitgedrukt als
kWh/i.e.,gebruikt te worden. ZHEW regis1
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•

Voordeoverige awzi's kan in iedergeval
geconcludeerd worden dat de beluchting
debelangrijkste energieverbruiker is;

•

Het relatieve energieverbruik voor de
beluchting bij Rotterdam Hoogvliet ligt
opvallend laag.

Naast beluchting vormen andere energieverbruikende componenten bij een zuiveringsinstallatie de slibontwatering, luchtbehandeling,UV-desinfectie (Hellevoetsluis) en
pompen, roerwerken en (effluentjgemalen. Bij
awzi's met veel recirculatiestromen (hetABsysteem van Rotterdam Dokhaven) ligt het
energieverbruik van pompen aanzienlijk
hoger. Het energievetbtuik van roostets, snijroosters,zandvangers en slibruimers stelt niet
zoveelvoot,enetzijds vanwege de relatief kortebedrijfstijd, anderzijds door degeringe ver-

Deonderlinge verschillen in het relatieve
energieverbruik tussen de verschillende zuiveringsinstallaties zijn groot. Voorde behandeling vaneenzelfde hoeveelheid afvalwater
varieert het energieverbruik tussen decircazo
en 55kWh.Met name het verbruik in Papendrecht enAmmerstol ligt hoog. Het verbruik
in Krimpen aan de Leken Dordrecht daarente-

EnergieverbruikbijdegeselecteerdeAWZI's[in2000).
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Totaal en relatief energieverbruik
In tabel 1 staan detien awzi's met daarbij
hun energieverbruik. Zenemen samen ongeveer tweederde van het totale energieverbruik
vande awzi's vanZHEWvoor hun rekening.
Rotterdam Dokhaven verbruikt het meeste

verbruik;

treert dit op basis van het aantal geïnventariseerdei.e.'s (zie tabel1).

Tabel1

Het energieverbruik voor beluchting
bedtaagt gemiddeld circa 60 procent van
het totaal,deuitschietets variëren van28
tot 82procent. Het zeer lageaandeel energieverbruik voor beluchting bij Hellevoetsluis,Papendrecht enRotterdam Hoogvliet ismerkwaardig. BijHellevoetsluis is
van belang dat opdezeawzi UV-desinfectiewordt toegepast, hetgeen goed isvoot
citcaacht procent van het totale energie-

totaal
energie-

(kwh)

relatief
energieverbruik
(kWh/ie)

energie- relatief
fractie
verbruik verbruik
beluchting
beluchting beluchting van totaalverbruik
(kWh)
(kWh/ie)
(1998-2000)

Ammerstol
Dotdrecht
Goedereede
Hellevoetsluis
Krimpen aan deLek
OudeTonge
Papendtecht
Rottetdam Dokhaven
Rottetdam Hoogvliet
Zwijndrecht

99-572
4.423.328
920-747
2.614.200
1.118.178
413-679
1.852.000
21.748.940
2.159.043

55.°
25,2
2
9,4
39,9
20,3
42,5
57,0
50,6
32,4

52-925
2.789.695
365.365
1.045.725
930.385
238.710
747-155
11.429.975
662.110

2

9. 2
15,9
11,7
15,9
16,9
24,5
2
3,o
26,6
9,9

58,7%
6z,6%
54,6%
39,8%
82,4%
70,9%
37,5%
51,2%
28,6%

3.947.734

35,8

2.782.030

25,2

74,7%
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nisch materiaal tot lagere waarden plaats.
Overigens neemt deslibproductie afbij een
lagere slibbelasting.
Gemiddeld isdeslibbelasting bij de awzi's
vanZHEWlaag(0,04kgBZV/kgds.d ten
opzichte van het landelijk gemiddelde:0,07kg
BZV/kgds.d).Delageslibbelasting hangt
samen met de keuze voor ultralaagbelastesystemen.
Relateren wedeslibbelasting aan het relatieveenergieverbruik bij de tien awzi's,dan
kan het volgende opgemerkt worden:
• Bijde ultralaagbelaste awzi'sdraagt de
lageslibbelasting bij aan het relatiefhoge
energieverbruik voor beluchting;
• BehalveDordrecht, Goedereede en Hellevoctsluiszijn alleandere awzi's onderbelast,hetgeen bijdraagt aan een hoger relatiefenergieverbruik. Deze onderbelasting
isverklaarbaar aangezien de meeste zuiveringen relatiefnieuw zijn;

PuntbeluditeroprwziDordrecht.

mogens. Energievoor slibbehandeling is
afhankelijk van dewijze waaropde slibstabilisatieplaatsvindt en het voordevereiste ontwateringsgraad toegepaste proces.Een centrifuge
verbruikt ongeveer tweemaal meer energie per
kilodrogestofdan een zeefbandpers.

Analyse oorzaken van verschil
Vcrschdlcn m relatiefenergieverbruik
komen onder andere voort uit het typezuiveringen beluchting en verschillen in belasting
en beheer van deafvalwaterzuivering. Over het
algemeen ligt het relatieveenergieverbruik bij
ZHEW hoog.Het landelijk gemiddelde relatieveenergieverbruik voor waterschappen
bedraagt 27kWh/i.e.(en 16kWh/i.e.voor
beluchting),terwijl ZHEWgemiddeld 32,4

kWh/i.e.scoort (en22kWh/i.e.voor beluchting).Met name het relatieve energieverbruik
voorde beluchting bijAmmerstol en Oude
Tongc ligt ver boven het landelijk gemiddelde.
Vooreen verklaring van deverschillen is
een oorzakenanalyse uitgevoerd gericht op
tweebelangrijke factoren die van invloed zijn
op het relatieveenergieverbruik voor beluchting: deslibbelasting en de beluchtingswijze.
Slibbelflstuia
Een lagereslibbelasting betekent een
hoger energieverbruik. Deslibbelasting hangt
samen met dehoeveelheid organisch materiaal
dieafgebroken wordt en hiermee aan de hoeveelheid energie benodigd voor beluchting. Bij
laagbelaste systemen vindt oxidatie van orga-

•

Dehogere slibbelasting van Dordrecht
(0,248kgBZV/kgds.d) iseen belangrijke
reden voor het vrij lage relatieve energieverbruik;

•

Delageslibbelasting van Ammerstol,
Papendrecht en Zwijndrecht (respectievelijk 0,036,0,026en 0,022 kgBZV/kgds.d)
verklaart grotendeels het (zeer) hoge relatieveenergieverbruik voor beluchting.

BeliichtiiicjStt'ijze
Het energieverbruik voor beluchting
hangt afvan het rendement van de zuurstoftoevoer van het beluchtingssysteem, continu
ofintermitterend beluchten, het welofniet
schelden van debeluchting van de voorstuwingen het regelen vandebeluchtinggekoppeld aan de zuurstofvraag.
Wordt de beluchtingswijze bij de tien
awzi'sgeanalyseerd, dan valt het volgendeop:
• Puntbeluchtcrs verbruiken meer energie
(+40%)per kilozuurstofmbreng dan een
goed afgestelde (endiep geplaatste) bellenbeluchter. Bijde installaties met bellenbeluchting (Goedereede, Krimpen aan deLek
en Rotterdam Hoogvliet) ligt het relatieve
energieverbruik voor beluchting lager.
Krimpen aan deLekkent een type beluchtingsruimte waarin tegenstroom bellenbeluchting plaatsvindt, hetgeen energetisch gunstig is;
•

•

Puntbeluchters zijn energetisch minder
efficiënt alszeingezet worden in carrouselsystemen. Het hogerelatieve energieverbruik voor beluchting bij Ammerstol,
Oude Tonge,Papendrecht en Zwijndrecht
ishiermee gedeeltelijk te verklaren;
Ook voorZHEWalsgeheel ligt het aandeel
puntbeluchting hoger (61%) dan het landelijk gemiddelde (43%),hetgeen bijdraagt
aan een hoger relatiefenergieverbruik bij
H 0
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hetzuiveringsschap;
• Bijultralaagbelasteawzi'siseenscheiding
vanbeluchtingenvoortstuwingenergetischgunstiger.Dezescheidingwordtdan
ooktoegepastbijalleULB-systemen,uitgezonderd deawzi'swaarbijditnietrelevantisvanwegetoepassingvaneencascadesysteem;
• Debeluchtingkantheoretisch efficiënter
wordeningezetdoordebeluchtingtekoppelenaandezuurstofvraag.Alleenbij
Ammerstolwordtdebeluchtinggestuurd
middelsammonium-/nitraatmeting. In
Goedereede,Hellevoetsluis,Papendrecht
enRotterdamHoogvliet isdebeluchting
gekoppeldaandemetingvanhet zuurstofgehalte enderedoxpotentiaal.Deoverigeinstallatiessturenalleenopzuurstofgehalte.Indepraktijk treedtechtergeen
duidelijk energievoordeel optussende
verschillendebcluchtingsregelingen.
Aanbevelingen voor energiebesparing
Uitdeanalyseblijktdatdehogerelatieve
energieverbruiken bijAmmerstolenPapendrechtinbelangrijke mateverklaarbaar zijn
doordelageslibbelasting.Verderiseenduidelijkverbandtezientussendetoepassingvan
puntbeluchtingeneenhoogrelatiefenergieverbruikvoorbeluchtingbijAmmerstol,Oude
Tonge,PapendrechtenZwijndrecht.Alsde
puntbeluchters aanvervangingtoezijn ishet
zinvolnategaanof bellenbeluchtcrsingezet
kunnen worden.
Inprincipekanhetenergieverbruikverminderdwordendoorbijhetprocesontwerpte
kiezenvoorapparatuur meteenhogerrendement.Daarnaastkanoptimalisatieplaatsvindendoorverbeteringvandeprocescontrole.
Metnameopdebenodigdeenergievoor
beluchtingkanmiddelsprocescontrole
bespaardworden.Bijactiefslib-installaties kan
hetenergieverbruikwordenverminderddoor
conrinueenjuistehoeveelheidsurplusslibafte
voeren,zodateentehoogactiefslibgehalte(met
namebijonderbelasteawzi's)wordtvoorkomen.Dooreenjuistesturingvanhetzuurstofgehalteindebeluchtingstanks kaneenongewensthoogzuurstofgehalte, endaardooreen
hoogenergieverbruik, wordenverhinderd.Met
behulpvaneengoedregelsysteemeneenjuiste
sturingishetmogelijk tebesparenophetenergieverbruik,zonderdatverslechteringvande
effluentkwaliteit optreedt.
Andereinteressante energiebesparende
maatregelenvoorzuiveringsinstallaties zijn:
• pompenengemalen
Cascadeschakelingoftoerenregelingvoor
aanvoerpompen (bijaanvoeruitgemengdstelsel),
22
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Slibcenrrifugc op rwzi Goedereede.

•

luchtbehandeling
Overwogenkanwordendehoeveelheid
afgezogen luchtteminimaliseren doorkritisch
nategaanwanneerwaarafgezogen moet
worden;
• slibontwatering
Bijdekeuzevooreensysteemvoormechanischeslibontwatering kanerrekeningmee
gehoudenwordendateenzeefbandpers minderenergienodigheeft daneen centrifuge;
• gebouwen
HR-ketels,energiezuinigeverlichting,
isolatieendubbelglas.
Integrale afweging van de energieoptimalisatie
Hethogerelatieveenergieverbruik(voor
beluchring)vooreenaantalawzi'svanZHEW
isverklaarbaar uiteen,methetoogopeen
gewenstehogestikstofverwijdering, substantieellagereslibbelastingenkomt waarschijnlijk nietvoortuiteenminder energie-efficiëntebedrijfsvoering. Delageslibbelastinghangt
samenmetdekeuzevoorultralaagbelastesystemen.Dezekeuzekomtvoortuitdetopografische situatiebijhetzuiveringsschapdie
vraagtomkleinezuiveringen,endekeuzevoor
lagekostenenbetere effluentkwaliteiten.
Ondanksdezecriteriakunnennogsteedsoptimalisatiemogelijkheden openergiegebied
bestaan.Hetzuiveringsschap heeft Grontmij
daaromopdrachtgegeveneenvervolgstudiete
verrichten,gerichtopeenhaalbaarheidsanalysevanenergiebesparingsmogelijkheden enhet
opstellenvaneenbedrijfsenergieplan.De
mogelijkheden voorverminderingvanhet
energieverbruik vragenechtereenandere
afweging voorenergietenopzichtevanandere
ontwerpgrondslagen voorawzi's.
Waterschappen zulleneenintegraleafwe-

gingmoetenmakentussenoptimalisatievan
hetenergieverbruik endeinvloedhiervanop
hetgevoerdezuiveringsproces.Keuzevoorverminderingvanhetenergieverbruik kanover
hetalgemeenbetekenen keuzevooreenmindergoedzuiveringsresultaat, meerslibproductieenmeeronderhoud aanhetbeluchtingssysteem.Somsiszelfseenafweging tussende
verschillendemilieufactoren nodig:bijvoorbeeldafdekking vanbeluchtingstanks uit
milieuoverwegingen (geluidengeur)resulteertineenlaagzuurstofmbrengrendement
vandebeluchterenleidtdustoteenhoger
energieverbruik.Uiteraardspeeltindebenodigdeintegraleafweging eveneensdewens
meeomtegendelaagstmogelijkekostenhet
afvalwater tezuiveren.Allegenoemde factoren
speleneenrolbijdekeuzeomoverrestappen
naarmeerenergie-efficiënte procesontwerpen
enapparaatkeuzen.
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