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BZV/P-verhoudingechterdooreenverstoring
vandebio-Pverwijdering eenaanvullende
chemicahë'ndoseringnodigzijn.

U I T D A G I N G BIJ H E T ONTWERP VAN NABEZINKTANKS

Lagereslihvolume-indicesbij
biologischdefosfaterenderwzi's
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Inzichten en procestechnische
maatregelen
Delaatstejaren blijkt degemiddeldeSVI
voorNederlandserwzi'saanzienlijk tedalen.
Hetlijkt eropdatdeonderzoeken naarde
oorzakenendewijzevanbestrijden vanlicht
slibvruchten afwerpen. Weldient teworden
vermelddatdenieuweN/Prwzi'snognietop
devolleontwerpcapaciteit wordenbedreven.
Voorhuishoudelijk afvalwater ishetovergrote
deelvanhetmechanismebekend.Hetresterendedeelisonderwerp vanstudie.Wereldwijd heeft Nederland inditonderzoekeen
prominenteplaatsmgenomen2M.

Deanaërobetankbijbio-Prwzi's heeft
voordeslibkwaliteit tweetegengestelde effecten:selectievandedraadvormerMicrotrix
patvicdh.(doorhydrolysevanveresterde
hogerevetzuren,waardoor indebeluchtingsruimteeenpotentiëlevoedingsbron ontstaat)
endeverzwaringvandevlokdoorinbouwvan
fosfaargranules indebio-Pbacteriën2'.Door
procestechnologischeaanpassingen enperiodiekealuminiumdosering wordenvoorde
meestebio-Prwzi'sinmiddelsgoedetotzeer
meergeschikt,omdatdezevanwegedeprocesgoedeSVTs verkregen.
configuratie inbeginseleenbio-PverwijdeVooreenzolaagmogelijke SVI moeten
ringstimuleren waardooreenvergaandeNbio-Prwzi's,onafhankelijk vanhettype,naast
verwijdering wordt belemmerd.Bijhogere
eenpropstroom anaërobereactorinelkgeval
BZV/N-verhoudingen gaatdevoorkeur uit
bestaanuiteen voordenitrificatieruimte
naareenUCT-proces(groterdan 3,5)ofBCFS®(anoxischereactor)eneengoedbeluchte
proces(tussen2en3,5). HetPhoredoxprocesis
aërobereactor.Doordeanoxischeenaërobe
ookbijhogereBZV/N-verhoudingen instaat
reactor fysiek vanelkaartescheidenwordtde
omeenvergaandeN-enbio-P-verwijdering te
kansoplichtslibverderverminderd.De
realiseren.Indatgevalkanafhankelijk vande
anoxischereactorkan
eventueelnogworden
verdeeldintwee
Schematischoverzichtbio-Prwzi'sinNederland.
Afb.i

Denabezinktanks vanrioolwaterzuiveringsinstallaties inNederland wordenontworpen volgens een
methodeuit 1981 vandeStichtingToegepastOnderzoekWaterbeheer(STOWA).Bijhanteringvan
diemethodewordtdoorgaansuitgegaanvanecuslibvoluinc-iudex(SVI)van150ml/g.Inditartikel
wordthetresultaat beschrevenvaneenstudie naardemogelijkheid omvoorbiologisch defosfateleuderioolwaterzuiveringsinstallaties [bio-? rwzi's) ie nabezinktanks teontwerpen opeen lagere
SVI.Metditartikelverwachtendeauteursecudiscussieopgang tebrengen diekan uitmondenin
eenafgewogen keuzevandeSVIindenieuwoptestellenSTOWA-richthjn voorhetontwerpvan
nabezinktanks.
Inopdracht vanRijkswaterstaat directie
Noordzeeheeft Tauween inventarisatiestudie
uitgevoerd naardemogelijkheid om
nabezinktanks vanbio-Prwzi'sreontwerpen
opeenSVI van 120ml/g1).
Oorspronkelijk werdverwachtdatbio-P
rwzi'sgevoeligzoudenzijn vooreentoename
vandeSVI. Inmiddels isgeblekendatdezebioPrwzi'svaakeenbetereSVI dan 150 ml/g
kunnen realiseren.Alseenbio-Prwzitochte
kampenkrijgt metslechtbezinkbaar slib,isde
draadvormerMicrotrixparvicella dominant
aanwezig2!.Dekennisoverdezedraadvormer
enhetinzichtindemogelijkheden omde
groeihiervantebeperken,zijn inmiddels
aanzienlijk toegenomen2).
Bio-P rwzi's in Nederland
Inafbeelding riseenoverzichrgegeven
vantweetypenbio-PprocesseninNederland.
HetPhoredoxproces isvanoorspronggeoptimaliseerd voorstikstofverwijdering enhet
UCT-procesvoorbiologische fosfaatverwijdering3Î.BijhetUCT-BCFS®-proces isdooreen
aantalprocesmodificaties de stikstofverwijderingtenopzichtevanhetUCT-procesverbeterde.Bepalend voordekeuzevooréénvan
dezeprocessen isdeBZV/N-verhoudingvan
hetruwec.q.voorbezonken afvalwater ende
lokaledoelstellingen voorvergaandestikstofen/of fosfaatverwijdering'i'ïi.
BijBZV/N-verhoudingen kleinerdantwee
isdekeuzevoorhetPhoredoxprocesopportuun.HetUCT-ofBCFS®-proceszijn niet
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BCFS®-proces

compartimenten
(zoalsinhetBCFS®proces)waarbij het
eerstecompartiment
bij voorkeureenpropstroomkarakter heeft.
Hetbegripselector
moetbij biologische
nutriëntenverwijderingviadeze configuratienietmeer
worden toegedicht
aanéén afzonderlijk
procesonderdeel maar
aandegehelecombinatievanreactoren.
HetBCFS®-proces
iswatbetreft procesvoeringvergaand
geoptimaliseerden
looptvooropinde
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Jaar-enwinterganiiMde(resp. linksenrechts]SVI'svande38inbedrijfzijmkbio-Prwzi'sinNederland.

verantwoord is.Uitzonderingen wat betreft
afwijkende influentsamenstellingen door
industriëlelozingen ofpiekbelastingen daargelaten.Naasthettoepassen vaneenaantal
procestechnologische maatregelen wordt
geadviseerdqualay-out rekeningtehouden
methetinstalleren vaneenstand-byaluminiumdosering.Dejaarlijkse kosten vanheteventueelperiodiekdoserenvanaluminium wegen
nietoptegendebesparingen vanteinstalleren
nabezinkcapaciteit.

isdatbijvolledigeimplementatie vande
meestrecenteinzichten ontwerpen enbouwen
vanbio-Prwzi'sopeenSVI van 120ml/g

Welkeprocestechnologische maatregelen
hetbesteresultaat leveren,isvooreendeelnog
inonderzoek.Erisconsensusoverdepropstroom anaerobetank.Denoodzaakenplaats
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implementatie vanmaatregelen diede
vormingvanlichtslibmoetenvoorkomen.De
praktijkresultaten zijn vooralsnoggoedte
noemen.Alsdezemaatregelen tevensbijhet
Phoredoxprocesworden toegepast,zalookbij
ditprocesdeSVI positiefworden beinvloed.
Praktijkresultaten
InNederlandzijn inmiddelscirca38 bio-P
rwzi'sinbedrijf Onafhankelijk vande
verschillendeprocesconfiguraties (Phoredox,
UCTof BCFS®)wordengoedeslibbezinkingseigenschappen waargenomeneneenlageSVI
(afbeelding 2). DewintergemiddeldeSVIin
afbeelding 2 isgedefinieerd alsdeSVIdiegedurendelangeretijd indewinteroptreedt.Inde
meestegevallenisditeengoedemaatvoorhet
maximumgedurendeeenlangereperiode.
Behoudensenkele uitzonderingen isde
wintergemiddelde SVI in95 procentvande
gevallenkleinerdan 120 à130 ml/g.Erzijn
vooralsnoggeensignificante verschillen
tussendediversetoegepastesystemenaanhet
lichtgekomen.Vooreenaantal bio-Prwzi's
wordenSVI's aangetroffen van 130à150 ml/g.
Indemeestegevallen kandit wordentoegeschrevenaanindustriële lozingen,pieklozingenofeenbijzondere slibverwerking.Vermeld
moetwordendatineenaantalgevallenrelatiefweinigaandachtaandeSVIisgeschonken,
omdatdenabezinktanksvoldoendegroot zijn
ontworpen,zodatgeencorrigerendemaatregelennodigzijngeweest.
Conclusies en aanbevelingen
Bijdemeestebio-Prwzi'sinNederland
wordtinmiddelseengoedeslibindexgerealiseerdvan 120à130 ml/g.Lokaleomstandigheden,zoalsindustriëlelozingenen/ofpiekbelastingen,zijn ineenaantalgevallende
redendateenindexvan 130à150 ml/gwordt
aangetroffen.
Inmiddels isveelbekend overhetbeheersenvanMicrocrixparvicclkendeprocestechnologischemaatregelen diebijbio-Prwzi'sde
kansoplichtslibvetkleinen.Eenaantalvan
dezemaatregelen isbijdegeïnventariseerde
rwzi'sreedsgeïmplementeerd.Deverwachting
28
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Optimalisatie van ronde nabezinktanks
InopdrachtvandeSTOWAwordtdoorDHVWater,insamenwerkingmetdeTUDelft ende
universiteitvanKarlsruhe,eenproject uitgevoerd waarineenmodelwordtontwikkeldvoor
hetoptimaaldimensionerenvanrondenabezinktanks.Voorditdoelwordtgebruikgemaakt
vaneentweedimensionaal stromingsmodel waarinheteffect vandichtheidsstromen,slibeigenschappen engehinderdebezinkingkunnen worden ingebracht.
Meteenbestaand numeriek modeliseengevoeligheidsanalyse uitgevoerd omaantetonen
welkeparameterseengroteinvloed hebbenopdedimensioneringvannabezinktanks enwat
vootverbeteringen inhetmodelkunnen wordenaangebracht. Hetnumeriekemodelisvervolgensgetestopbasisvanexperimentenmeteenfysisch schaalmodelenerisonderzoekuitgevoerdnaarrelevanteslibeigenschappen vootdeNederlandsesituatie.Opbasisvandeverkregeninformatie ishetmodelverderaangepastenisandermaaleen gevoeligheidsanalyseuitgevoerd.Hetproject looptreedsenigejaren en bevindtzichmomenteelineenfasewaarin het
modelwordtgetoetstaaneenaantal praktijksituaties.
Hetontwikkeldenumerieke modeldient nietalseenopzichzelfstaanderichtlijn teworden
beschouwd,maaralseeninstrumentdatkanassistetenbijhetoptimaalontwerpenvan
nabezinktanksviahetonderzoeken vanheteffect vandichtheidsstromen, slibeigenschappen
engehinderdebezinking.HetnumeriekemodelzalwelinhetlopendeSTOWA-project
wordeningezetomdeSTOWA-ontwerprichtlijnen van 1581 teevaluerenenwaarnodigaante
passenen/ofuit tebreiden.Naarverwachtingzaleindditjaar bekendzijnofdeoudeontwerprichtlijnen dienenteworden aangescherpt.
Deslibvolume-index(SVI)iseenessentiëleparameterbijhetontwerpvannabezinktanks
waarbij indeontwerprichtlijnen van1981 wordtuitgegaan vaneenwaardevan 150ml/g.
Bijgaand artikelgeeft aandatonderbepaaldeomstandigheden kanworden uitgegaan vaneen
lagereSVI. Inopdracht vandeSTOWAwordtdoorHaskoningB.V., insamenwerkingmeteen
aantalwaterkwalireirsbeheerdersopditmomentpraktijkonderzoek uitgevoerd tenbehoeve
vanhetopstellen vandimensioneringsgrondslagen voordebenodigdecompartimentering in
eenactiefslibinstallatie terhandhavingvangoedeslibbezinkingseigenschappen. Dedimensioneringsgrondslagen wordenverbondenaaneengefundeerde theorierondherontstaanen
voorkomenvanlichtslibbijbiologische nutriëntenverwijdering.
Bijderealisatievanrwzi'svormendenabezinktanks eenbelangrijke kostenpost;zijzijneen
bepalendefactor voorhetruimtegebruik.HetkiezenvaneenlagereSVIbijhetontwerpvan
nabezinktanks(lagerdande gebruikelijke 150 ml/g) isomdezeredeneen aantrekkelijke
maatregelvoor eenreductievandekosten ronddeuitbreidingenbouwvanrwzi's.Omdatde
kennisoverdemogelijkheden voorhethandhaven vaneenstabiellageSVI indeafgelopen20
jaaraanzienlijk istoegenomen zalhiermeerekeningwordengehoudenbijdeaanscherping
vandeSTOWA-ontwerprichtlijnen voorrondenabezinktanks.
Ir.P.Roeleveld,STOWA
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met de voorgestelde procesconfiguraties voordelen biedt voor het dimensioneren van
nabezinktanks, omdat uit de praktijk blijkt
dat deze systemen een stabiel lage SVI kunnen
handhaven, zonder een excessieve dosering
van chemicaliën. *
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van de selector alsapart compartiment wordt
minder van belang geacht. Men is het ook eens
over de noodzaak van een anoxische reactor
voor de beluchringsruimte. Daarnaast loopt er
nog STOWA-onderzoek naar compartimente-
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ring van rwzi's om de optimale hydraulische
verblijftijd vast te stellen.
Geadviseerd wordt om in systeemkeuzestudies voor uitbreiding ofnieuwbouw van
rwzi's te realiseren dat de toepassing van bio-P
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BrinckMasterclass
• MagMaster magnetisch
inductieve flowmeter
• De flowmeter voor praktisch
alle soorten water
• Flens, wafer, compact en remote
uitvoeringen
• Vrij programmeerbare transmitter met LCD
• Unieke CalMaster in-situation
calibratie verificatie
• Diverse uitgangssignalen

• Meting heen- en teruggaande
flow
• Diameters van 15t / m 2200 m m
• Nauwkeurigheid 0,2 %, o o k b i i
lage snelheden
• Dynamisch meetbereik:
1500 :1
• Beschermingsklasse
IP65 ofIP68
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