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In opdracht van STOWA isonderzoek uitgevoerd naarde mogelijkheden van deaëroob korrclslib
technologie. Reedseerder bleek het mogelijk om op basisvan synthetisch afvalwater in een discontinu
bedreven airlift reactor aëroob korrclslib tekweken. Randvoonvaarden hierbij vormden een korte
vulnjd en hogezuiirstofconceiitratics. Judit onderzoek isaangetoond dat eenstabielgranulatieproces
mogelijk isbij een aanzienlijk langere, anaerobe vulnjd en bij lageciiiiistofcoiicciitraries. Ouderdeze
omstandigheden zijn hoge rendementengerealiseerd ren aanzien van biologischestikstof- en fos/aatverwijdering. Behalve in een airlift reactor ishetgraiuilaricproces ook mogelijk in ecu bellenkolom.
Daarnaast isin ecu kort vooronderzoek aangetoond dat korrclslib kan wordengevormd metvoorbezonken huishoudelijk afvalwater alssubstraat. Parallel aan hei onderzoek isdetechnischeen
economische haalbaarheid van detechnologie voordezuivering van huishoudelijk afvalwater
getoetst. Afhankelijk van de tekiezen procesconfiguratie iseen hogecffluciitkwalitcit haalbaar,
zodat naar verwachting zowel aan devigerende alsaan deteverwachten verscherping van de
ejjlucnteiseu ren aanzien van stikstof en fosfaat kan worden voldaan, lu vergelijking met conventionelezuiveringstechnieken iseen rwzi op basis van deaëroob korrclslib technologiegoedkoper en heeft
een aanzienlijk kleiner ruimtebeslag. Gezien bovengenoemde resultaten heeft deaëroob korrclslib
technologie depotentie ecu belangrijke bijdrage te kunnen leverenaan dezuivering van huishoudelijk afvalwater m Nederland. Daarom heeftSTOWA besloten deontwikkeling van deze technologie
voort tezerten en zal binnenkort een pilot-onderzoek worden opgestart.
Conventionele rwzi's gebaseerd op het
actiefslib-proces nemen veel ruimte in vanwegede relatiefslechte bezinkingseigenschappen
van het actiefslib, hetgeen resulteert in lage
hydraulische belastingen van nabezinktanks.
Recent laboratoriumonderzoek toonde aan dat
het mogelijk is in eendiscontinu bedreven airlift reactor zonder dragermateriaal onder hoge
zuurstofconcentraties korrelslib te kweken.
Hierdoor zijn hoge concentraties slib mogelijk, hetgeen leidt tot een hoge volumetrische
CZV-belasting.Door degoede bezinkingseigenschappen (meer dan 10 m/h) kan de scheiding tussen gezuiverd afvalwater en korrelslib
gedurende een korte bezinkfase in de reactor
zelfplaatsvinden. Dit betekent dat het zuiveringsproces effectief discontinu kan worden
bedreven in een zogenaamde Granulated
Sequencing Batch Reactor (GSBR),omdat weinigtijd verloren gaat door de korte bezinktijden.
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In opdracht vanSTOWAiseen onderzoek
uitgevoerd waarbij de mogelijkheden van de
technologie bij lagezuurstofconcentraties centraal stonden, zodat vergaande stikstofverwijdering zou kunnen worden bereikt. Tevens is
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de
toepassingsmogelijkheden voorde behandeling van huishoudelijk afvalwater.

Onderzoeksresultaten
Het laboratoriumonderzoek Iaatzien dat
hoge simultane verwijdcringsrendementen
ten aanzien van CZV,totaalstikstof en -fosfaat
mogelijk zijn, wanneer een langere vultijd
wordt gecombineerd met een lage zuurstofconcentratie indebeluchte periode.In een
3-litcr reactor isgedurende een onbeluehte
periode van60minuten (totale cyclus 180
minuten) synthetisch afvalwater alseen propstroom door het bezonken slibbed geleid.De
samenstelling van het afvalwater op basis van

CZV(met acetaat alskoolstofhron), Ny en
Ptotaalkwam overeen met dievan huishoudelijk afvalwater. In tegenstelling tot huishoudelijk afvalwater waren in het synthetisch afvalwater de verschillende componenten in
uitsluitend opgeloste vorm aanwezig. Met het
voornoemde voedingspatroon worden stabielere korrels verkregen in vergelijking met een
hele korte vultijd van drie minuten. Dit wordt
veroorzaakt doordat met een lange, anaerobe
vultijd langzaam groeiende fosfaat accumulerende bacteriën (FAB's)worden geselecteerd.
DezeFAB'szetten acetaat om in polyhydroybutyraat (PHB)gedurende deanaërobe vultijd
waarbij fosfaatafgifte plaatsvindt. Tijdens de
beluchte periode vindt indebuitenste, aërobe
schil vandekorrels nitrificatie plaats. Het
gevormde nitraat diffundeert naar de anoxische kern van dekorrel waar denitrificatie
plaatsvindt onder opname van fosfaat. Door
een lagezuurstofconcentratie aan tehouden, is
de anoxischezone in de korrel zogroot mogelijk. Bijeen zuurstofconcentratie van 20procent worden hoge verwijderingsrendementen
behaald en bedragen voorCZV, totaalstikstof
en -fosfaat respectievelijk 100,99en98 procent.
Deinvloed van de hydrodynamische
omstandigheden (afschuifkrachten) is onderzocht door het korrelvormingsproces in een
airlift reactor tevergelijken met dat in een bellenkolom. Behoudens een langere opstarttijd
(enting vond plaats met actiefslib van een
rwzi)werden in een bellenkolom vergelijkbare
korrels gevormd als in een airlift reactor.
Tot slot iseen vooronderzoek uitgevoerd
naar de korrelvorming opbasis van voorbezonken huishoudelijk afvalwater. Resultaat was
dat korrels ontstonden met dit complexe substraat, maar in vergelijking met acetaat als
koolstofbron verliep de korrelvorming langzamer. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door
een lagere CZV-belasting. Dekorrels gekweekt
op afvalwater waren minder glad en egaal.

Haalbaarheidsstudie
Voordeafvalwatersamenstelling isde
standaard van STOWAgebruikt en voor de
afvalwaterdebieten is uitgegaan van een
gemiddelde van 160l/(ve.d) en een RWAvan
34l/(ve.h).Deontwerpberekeningen zijn gebaseerd opeen effluentkwaliteit conform devigerende eisen inNederland. Indien toegepast
bestaat het voorbehandelingsproces uit conventionele bezinking, waarbij het verwijderingsrendement ten aanzien van zwevende
stoffen afhangt van het alofniet doseren van
een flocculant. Uitgegaan isvan verwijderingsrendementen van 50(geen dosering) en80procent (dosering van flocculant). Aangenomen is
dat bij deGSBR-varianten geen metaalzouten
worden gedoseerd vanwegedenoodzaak van
deselectie vanFAB's.
Voorde berekening vande kapitaalslasten
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Selectiemechanismen
Hoewel het preciezeselectiemechanisme niet
bekend isen hiernaar nogonderzoek plaatsvindt, wordt aangenomen datde volgende
tandvoorwaarden ten aanzien vande procesvoering een belangrijke rol spelen:
• een korte bezinktijd, dieleidt tot de selectie
vangoed bezinkbare biomassa, want slibdeeltjes met lagere bezinksnelheden
worden met het effluent uit de reactor
gespoeld;
•

|
effluent

Dekorrels

A/b.2:

isuitgegaan van afschrijvingstetmijnen voor

technologie zijn vetgeleken met een conven-

civieledelen en mechanisch/elektrische onderdelen van respectievelijk 30en 15jaar, annuïteiten en een rentepercentage vanzes procent.
Tabel 1 geeft een overzicht van de uitgangspunten voor deberekening van de operationele
kosten.

tioneel actiefslibsysteem. DevolgendeGSBRvarianten zijn uitgewerkt:
een GSBRmet een voorbehandeling
bestaande uit bezinking met chemicaliëndosenng(poly-electroliet)met alsdoel
zoveel mogelijk zwevende stoffen te verwijderen. Uitgangspunt hierbij isdar

Twee varianten vandeaëroob korrelslib-
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Bezinken (5 min.)

deomzetting van (eendeel van) makkelijk afbreekbaar substraat inopslagproducten, hetgeen leidt tot deselectie van langzaam groeiende organismen;
de vorming vangladde,egale korrels wordt gestimuleerd alsdekorrels worden blootgesteld
aan hogeafschuifktachten diewotden veroorzaaktdoor intensieve menging.

•

Beluchting (27 min.)

H
Aflaten (8 min.)

het aanleggen van hoge substraatgradiënten,bijvoorbeeld door een korte vultijd ofdoor een langere;onbeluchte vultijd waarbij het
afvalwater met een ptopstroomkarakreristiek door het bezonken slibbed wordt gevoerd.
Hierdoor raken dekorrels tot in de kern 'oververzadigd' met substraat;
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Overzichtvandecyclus.

nabehandeling niet nodigis;
een GSBRmet alleen nabehandeling. De
nabehandelingsstap heeft tot doeldezwevende stoffen diemet het effluent uit de
GSBRworden gespoeld te vetwijderen.
Afbeelding 1 geeft eenglobaal processchema weer van deGSBR-variantmet nabehandeling.Derefetentievariant bestaat uit een
actiefslibsysteem met vootbezinking, slibgisting en biologische fosfaatvetwijdering. Bij
dewaterbehandeling isuitgegaan van twee
zuiveringsstraten. Deberekeningen van de
referentievariant zijn gebaseetd opeen ptocestemperatuur van to°C,een slibbelasting van
0,14kgCZV/(kgDS.d) en een SV1 van 150ml/g.
Uit verkennende berekeningen blijkt dat
chemische fosfaatverwijdering leidt tot (te)
hoge kosten door deextra slibproductie en het
chemicaliënvetbruik. Bij het ontwerp van de
GSBR-varianten isdaatom uitgegaan van biologische fosfaatverwijdeting, ervan uitgaande
dat het patroon van eenanaërobe vultijd afgewisseld met een beluchte periode leidt tot voldoende FAB's.Verder isuitgegaan van een
CZV-belastingvan 0,3kgCZV/(m3.d)en een
ontwerpbezinksnelheid voor dekorrels van
15 m/h. Afbeelding 2geeft een overzicht van de
cyclus.

SLIBONTWATERING

SLIBBUFFER

A/b.1:

GlobaalprocesschemaGSBRmetnabehandeling.

Tabel1.

Uitgangspuntenberekeningoperationelekosten.

parameter

eenheid

elektriciteit
slibafzet
ijzerchloride(41%)
grondprijs
poly-electtoliet(vloeibaat,50%)
onderhoudcivieleonderdelen
onderhoudmechanischeonderdelen
onderhoudelektrischeonderdelen

euro/kWh
euro/ton drogestof
euro/ton
euto/m2
euro/kgactief
%vaninvesteringen
%vaninvesteringen
%vaninvesreringen

waarde
0,054
320
115

22,7

3,6
o,5
2
2

Om gedurende devultijd een propstroomkarakrer door het bezonken slibbed te kunnen
garanderen, wordt het afvalwatet ondetin de
GSBRgebracht en viaeen vetdeelconsttuctie
gelijkmatig over het oppervlak verdeeld. De
maximale hydraulische belasting tijdens vullenbedraagt 7,5m/h. Hieruit volgt een bouwhoogte voordeGSBRvan vijf tot zesmeter. De
slibptoductie in deGSBRis netto nul, dat wil
zeggen dat deconcenttaties aan zwevende
stoffen in in- eneffluent gelijk zijn. Dit is
gebaseerd opeerderSTOWA-onderzoek naar
de toepassingsmogelijkheden voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater in een
biofilm airlift suspensie (BAS)reactor met drageimateiiaal.Deslibproductie vandeGSBRvarianten is in feite min ofmeer gelijk aan vetgelijkbare uitvoeringsvormen van her
actiefslibproces. Om een continue behandeHzO
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alleen voorbehandeling. Indien moet worden
voldaan aan strengere effluenteisen (Ntotaai=
2,2mg/l en?toai\ =0,15mg/I) kan eenGSBR
met voorbehandeling incombinatie met een
nageschakcldc techniek echter een aantrekkelijk concept zijn.
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referentie
GSBR met nabeh.
Ajb.3:

•GSBR met voorbeh.

Dekosten.

lingvan afvalwater tewaarborgen zonder dat
dit hoeft teworden gebufferd, dienen meerderezuiveringsstraten teworden gebouwd.
Ervan uitgaande datmaximaal één GSBR met
afvalwater kan worden gevoed, wordt het aantal zuiveringsstraten bepaald door deduur van

isdatdezevariant, indien deze wordt uitgebreid met een nageschakelde techniek (bijvoorbeeld zandfiltratie), een optie is indienaan
strengere effluenteisen (Ntotaa[=2,2mg/l enPt0_
taal=°,l5 mg/1) moet worden voldaan.Indit
geval dient teworden vergeleken meteen

de vultijd tenopzichte van detotale cyclustijd.Inhet geval van deGSBR-variantmet
nabehandeling wordt deoverstort vanuit de
GSBRwelgebufferd. Aangenomen isdat de
afvoer vanuit deGSBRonder vrij vervalplaatsvindt, waardoor hetinitiële afvoerdebiet zeer
hoog is.Om dedimensies van de nabehandeling zobeperkt mogelijk tehouden, is buffering van deoverstort vanuit deGSBR noodzakelijk en kostentechnisch aantrekkelijk.

acticfslibsystecm inclusiefeen nageschakelde
techniek.Aangenomen kanworden dat dekosten vooreen nageschakelde techniek inbeide
gevallen vergelijkbaar zijn.

Deslibbehandeling van hetreferentiesysteem endeGSBR-varianten bestaat uitgravitair indikken van primair slib, mechanisch
indikken van surplusslib, slibvergistmgen
slibontwatering.
Het blijkt datdeGSBR-variant metnabehandeling kan voldoen aan de vigerende effluenteisen (Nataal=10mg/l,P totM ,=1 mg/l),dit
in tegenstelling totdevariant met alleen voorbehandeling. Deoverschrijding komt door een
te hoogzwevendstofgehalte inhet effluent,
veroorzaakt door eentelaag verwijderingsrendement indevoorbehandeling engecombineerd met hetfeit datineen GSBRnetto geen
slib wordr verwijderd. Eentehoog zwevendstofgehalte inheteffluent leidt ooktotverhoogde stikstof- enfosfaatgehaltes inhet
effluent. Uitde berekeningen blijkt verderdat
het ruimtebeslag vande GSBR-varianten
ongeveet een kwart bedraagt tenopzichte van
de referentie.
Afbeelding 3 geeft de totale specifiekejaarlijkse kosten weer(som van kapitaalslastenen
operationele kosten).Indeze afbeelding isook
deGSBR-variant metvoorbehandeling weergegeven,ondanks datdezeniet aan de vigerendeeffluenteisen kanvoldoen. Reden hiervoor
H20
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Uit afbeelding 3 blijkt dat de GSBR-varianten uithetoogpunt van kosten hetaantrekkelijkst zijn. De totalejaarlijkse kosten zijn voor
deGSBR-varianten metrespectievelijk voor-en
nabehandeling 17en7procent lager. Belangrijkste reden hiervoor zijn de lagere investeringskosten (gemiddeld 30en15 procent lager)
en delagere kosten voorgrondaankoop. De
lagere investeringskosten leiden totlagere
kapitaalslasten, ondanks dathetaandeel van
de investeringen voor mechanisch/elektrische
onderdelen bij deGSBR-varianten hoger zijn
(40tot45procent) vergeleken met de referentie
(25tot30procent).

Vervolg
Gezien degoede onderzoeksresultaten alsmede hetperspectiefvoor toepassing inde
praktijk, heeft deSTOWAbesloten de ontwikkelingvan deaëroob korrelslib technologiein
de vorm van een pilot-onderzoekvoort tezetten.Deuitvoering van hetpilot-onderzoek
wordt gecombineerd met fundamenteel
onderzoek bij deTU Delft.
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