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DPB staatvoordenitrificerende, fosfaatverwijderende bacteriën.Hetzijn microorganismen metdegecombineerdeeigenschappenvanaërobe polyfosfaat-productie
endenitrificatie.
Vereisteprocesomstandigheden zijn afwisselendeaërobe/anoxische enanaërobe
condities,waarbij:
Anaëroob:lagerevetzuren beschikbaar
dienen tezijn onderafwezigheid van
nitraat;
Aëroob/anoxisch:zuurstofofnitraaten
fosfaat beschikbaarmoeten zijn.
IneenUCT-configuratiekandezegroep
micro-organismen eenaanzienlijkdeel
uitmaken vandefractie traditionele
fosfaatbacteriën. Hetselectievevoordeel
tenopzichtevandezebacteriën isgelegen
inherfeitdatcelgroeimogelijk isonder
anoxischecondities.
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Industriëleafvalwaterzuiveringsinstallaties lozengeregeldopgemeentelijkerioolstelsels.Dedimwaterproblemendiekierdoorontstaan, vormenvoorwaterkwaliteitsbeheerderssteedsvakereenreden
ombedrijven tedwingeneeneffluent teproduceren datrechtstreekse lozingopoppervlaktewater
mogelijk maakt.Tegelijkertijd kunnen dan demogelijkheden voorhergebruikwordenbekeken.
Langzamerhand verschuift hetaeeent indeindustriëleajvalwatersector daaromvangedeeltelijkzelf
zuiverennaarvolledig envergaandzuiverenvolgensde typischindustriëlekenmerken:eenvoudig,
robuustengoedkoop.Inde aardappeiverwerkende industrieisdezetendensduidelijk zichtbaar.
Vriezoiseenvoorbeeldvaneenaardappelverwerkend bedrijfdatmeteen,zelfsvolgens
communalemaatstaven, modernezuivering,
eengoedeeffluentkwaliteit realiseert.Zogoed
zelfsdathergebruik vaneendeelvanhet
effluent alsproceswaterzoweltechnologisch
alsfinancieelaantrekkelijk blijkt. Sindseind
vorigjaarwordt bijwijzevanproefeendeel
vanheteffluent metbehulpvanmembraanfiltratie nagezuiverd. De gegarandeerde
werkingvaneenvergaandactief-slib systeem
datstikstofenfosfaat verwijdert, ishierbijvan
doorslaggevend belang.

hetaangevoerdeafvalwater laagis.Omextra
BZV-doseringvoordenitrificatie, ofhet
ontstaan vangroteactief-slibvolumina ten
behoevevansimultane denitrificatie tevoorkomen,dientefficiënt metdebeschikbare BZV
tewordenomgesprongen.DPB'sgebruiken
BZV op economischewijzevoorzowelde
biologischefosfaatverwijdering alsvoordenitrificatie. Bovendienvindt mededankzijde
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aanwezigheid vandezebacteriën eenvergrote
afvoer vanfosfaat methetsurplusslibplaats.
Resulratenmetdezuiveringvanhuishoudelijkafvalwater doordiverseUCT-systemenin
Nederland makenduidelijk datde fosfaatgehaltesinhetslibvanmeerdanvierprocenr
eerdergewoondanuitzonderlijkzijn.Het
actief-slib bijVriezobevatcircavierprocent
fosfaat.
Hetfosfaatgehalte in hetvoorgezuiverde
influent vandeactief-slibinstallatie vanVriezo
ishoog(ongeveer60milligram perliter).Dit
hogegehaltewordtverklaarddoordat fosfaat
alshulpstofwordtgebruikt inhetproductieproces.Hiergetuigen velemaatregelenvan
'goodhousekeeping'(bijvoorbeeld nauwkeu-

froasconfigmaaes UCT-systemen.
UCT-BCFS

DPB's
Communaleontwikkelingen leiden
tegenwoordigsteedsvakertothetontstaan
vancreatievezuiveringssystemen. Eriseen
duidelijke verschuivingzichtbaar naarhet
gebruikvan meer-compartiment-systemen.
Eénvandezezuiveringsconfiguraties ishet
zogeheten UCT-systeem(genoemdnaarde
ontdekkeropdeuniversiteit vanKaapstad)of
variantendaarvan(zieafbeelding i). UCTachtigesystemenhebben gemeenschappelijk
datdetoevoervanactief-slib naarheranaërobecompartiment plaatsvindt vanuiteen
anoxischeruimte inplaatsvanaanvoerdoor
retourslib.Ditgarandeertanaërobieenbevordertdeaanwezigheid vaneen significante
fractie DPB'sinhetslib.Ditis voornamelijk
vanbelangindiendeBZV/N-verhoudingin
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rigeredosering en opvegen productresten),
waardoor het gebruik van water en fosfaat
reeds aanzienlijk isbeperkt. Om aan de effluenteis van maximaal twee milligram fosfaat
per liter te kunnen voldoen, vindt onvoldoende afvoer van fosfaat plaats via het
surplusslib. Er moet daarom ijzer toegevoegd
worden.Aanvullende maatregelen worden in
de toekomst eventueel gezocht in fosfaatverwijdering in een specifieke fosfaatrijke deelstroom middels membraanfiltratie. In beide
gevallen resulteert dit in hogere slibverwerkingskosten. Door deze maatregelen neemt
ook de zoutlast van het effluent toe.Dit
beperkt de mate waarin het effluent kan
worden hergebruikt alsproceswater. Optimalisering van de biologische stikstof- en fosfaatverwijdering isderhalve noodzakelijk.

AWZI Vriezo
Vriezo verwerkt gedurende 50weken per
jaar aardappelen rot friet. Het vrijkomende
afvalwater bevat relatiefhoge concentraties
CZV(6500mg/l),stikstof(300mg/l) en fosfaat
(60mg/l).Het ruwe influent wordt fysischchemisch voorbehandeld. Vervolgens wordt de
CZV-vracht met circa75procent gereduceerd
in een anaërobe reactor.
Het voorbehandelde afvalwater, dat een
zeer lage BZV/N-verhouding (ongeveer1)
heeft, wordt vervolgens in een rondstromer
gezuiverd van stikstofen fosfaat. In afbeelding zwordt dit schematisch weergegeven.
Achtereenvolgens wordt een anaëroob
compartiment, een denitrificatie- en een
beluchte ring doorlopen. Het totale actief-slibvolume bedraagt 3000kubieke meter. De
zuivering bij Vriezo heeft geen facultatief
beluchtingscompartiment en ook geen selector ofcontacttank zoals bij enkele andere
UCT-systemen. Beiden dragen in deze speci-

A/b. 2:

afloop anaërobe zone een goede menging
plaatsvindt. Dezeconstructie voldoet en blijkt
in de praktijk tot SVI'sonder de 100te leiden.

fiekebedrijfssituatie niet bij aan een verbeterdeeffluentkwaliteit en maken derhalve de
afvalwaterzuiveringsinstallatie onnodig
complex.
Het aanvoerpatroon is nagenoeg consrant
over dedag.Ook isgeen sprake van nadelige
beïnvloeding van het proces door regenval.
Eenjuiste dimensionering van beluchte en
denitrificatiezones maken zodoende een facultatieve ruimte overbodig.Welbestaat er een
seizoenscyclus in aanvoervrachten. Later in het
bewaarseizoen van de aardappelen neemt de
vuilvracht toe.Deverdeling van beluchtingspakketten in de buitenring en de in te stellen
zuurstofsetpoints bieden echter voldoende
flexibiliteit voor het in meer ofmindere mate
toestaan van simultane denitrificatie. Een
selectorruimte isniet nodig aangezien op de
plaats van samenkomst van retoutslib en

Destabiliteit van de biologische processen
wordt gewaarborgd door twee eenvoudige
regelingen:
•

een bypass-regeling stuurt een bypass van
ruw afvalwater om de anaërobe reactor,
direct naar de anaërobe ruimte van het
nageschakelde actief-slibsysteem. Omdat
de overloop van dereactor vrijwel geen
lagere vetzuren meer bevat, moeten deze
voor de biologische fosfaatverwijdering
vanuit devoorverzuringstank worden
aangevoerd. Een redoxmeting in de anaërobezone van de rondstromer geeft aan of
voldoende lagere vetzuren beschikbaar
zijn. Eenoplopende redoxpotentiaal
betekent dat meer BZV-rijk ruw influent
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middelsdebypassaangevoerd moet
worden.Dehoeveelheid bypasswordt
rechtstreeks aangestuurd doorderedoxmeter.Dezebypassdientzominimaal
mogelijk teworden ingezet.Omzetting
vanBZVindereactorlevert immers
aanzienlijk mindersurplusslib open
produceert bruikbaarbiogas;
• eenbeluchtingsregeling opbasisvantwee
zuurstofmetingen indebeluchte ring
stuurt decompressoren aan.Desnelheid
waarmeehetzuurstofgehalte tussende
eersteentweedemetingafneemt, wordt
vertaaldineentoerentalvandecompressoren.
Daarnaastzijn tweerecirculatiestromen
aanwezigwelkevanwegedeconstantheidvan
deaanvoer,handmatigingesteld kunnen
worden:
• recirculatieA: terugvoervananoxisch
actief-slib naarhetanaerobecompartiment.Dezestroom wordtingesteldaande
handvaneenredoxmetingindedenitrificatietank. Bijoverschrijdingvaneen
bepaalderedoxwaarde wordthet recirculariedebiet handmatig verlaagd.Opdeze
wijzewordtvoorkomen dat nitraat naar
hetanaërobecompartiment wordt
gevoerd;
• recirculatieB: terugvoervan nitraatrijk
actief-slib vanuitdeafloop beluchtezone
naardedenitrificatie-ring. Hetdebietvan
dezestroom bepaalddemaximaalhaalbareeffluentkwaliteit. Hetdebiet wordt
opbasisvandagelijkse effluentanalyses
zonodig bijgesteld.
Opdezewijzeontstaateenstabielzuiveringsproceszonder ammonium,nitraat-of
fosfaatsensoren. Destabiliteit isuiteraardvoor
eenbelangrijk deeltedankenaangeringe
fluctuaties invuilvracht.
Terugkomend opdealgemene kenmerken
vanindustriëleawzi's-robuust,eenvoudigen

goedkoop-isduidelijkdat bovengeschetse
configuratie voldoetaandeeerstetwee
kenmerken.Deinvesterings-en bedrijfskosten
zijn daarnaastookgunstig.Ditis mogelijk
dooreenaantalaspecten:
• deprefab bouwwijze(ziedefoto vande
awzi);degehelezuiveringisin prefab
gebouwd,waardoor eenzeerhogebetonkwaliteit haalbaar ismeteengunstige
prijs/kwaliteit verhouding.Dehandelingenopdebouwlocatieblijven beperkt
waardoor weinigoverlastontstaat.Bovendienkanzeersnelgebouwdworden;
• deaanwezigheid vaneenvoudige,
robuustemeet-enregelkringen waaraan
nauwelijks ontwikkelings-enonderhoudskostenzijn verbonden. Hetontwerp
isgebaseerdopeenhogeslibbelasting
waardoor hetactief-slibvolume minimaal
is.Ditismogelijkdoordecontinu hoge
influenttemperatuur vanongeveer25°Cen
degoedeslibbezmkeigenschappen
(ontwerpSVI: 120 ml/gconformBCFSsystemen)waardoor bij hogeslibgehaltes
kanwordengewerkt;
• deslibafzet isgoedkoop.Mededoordat
huishoudelijk afvalwater isafgekoppeld
vandezuiveringsinstallatie,voldoethet
surplusslib aandeBOOM-standaard
(BesluitOverigeOrganische Meststoffen)
voortoepassingindelandbouw.
Hergebruik effluent
Omdekringloopvollediggeslotente
makenzalheteffluent vandebiologische
zuiveringmet membraanfiltratie verderopgewerktdienenteworden.Hiertoeiseensamenwerkinggezochtmethet drinkwaterleidingbedrijfdievoordenazuiveringverantwoordelijk is.DeWarenwetbiedt levensmiddelenbedrijven dejuridische mogelijkheden waterop
dezemanieropnieuwinhetgeheleproduktieprocestegebruiken.Verschillendevormenen
combinaties vanmembraanfiltratie leveren
verschillendeproductkwaliteiten. Deaan-
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sluiting ophetgemeentelijke rioolzalnoodzakelijk blijven,omdegeconcentreerdespoelwaterstroom vandemembraanfiltratie te
kunnen blijven lozen.Viadezeaansluiting
wordtookhethuishoudelijk afvalwarer reeds
afgevoerd.
Aandachtspunten voorhergebruikinde
levensmiddelenindustrie zijn:
• warmtehuishouding. Hergebruik van
effluent heeft invloedopdewarmtehuishouding.Dewarmtebehoefte omkoud
leidingwater optewarmen vervalt.De
mogelijkheid omeventueeltewarm afvalwater terugtekoelen totcirca30°Cmet
koud leidingwater vervaltdaarmeeechter
ook.Dewarmte(energie)balans issterk
productie-afhankelijk;
• productveiligheid.Degeheleketenvan
afvalwaterbehandeling enproceswaterbereidingzalinhetHACCP-systeemvanhet
levensmiddelenbedrijfopgenomen dienen
teworden.Hiermeewordendekritische
punten vanhetzuiveringssysteem inzichtelijk enbeheersbaargemaakt.(HACCP
staat voorHazardAnalysesCritical
ControlPoints.Hetiseensystematiekdie
deproductkwaliteit van levensmiddelen
garandeert).
Conclusies
Vergaandezuiveringvanindustrieel afvalwaterbinnen deaardappelverwerkende sector
blijkt opeenvoudige,robuusteengoedkope
wijze mogelijkdoortoepassingvaneencombinatievan zuiveringstechnieken:
fysisch/chemisch enanaërobe voorzuivering
gevolgddoorvergaande nutriënrverwijdering
ineenactief-slibsysteem volgenseenUCTconfiguratie.Mededoordatdeconcentraties
stikstofenfosfaat inheteffluent vanhet
betreffende bedrijflaagzijn,blijkt nazuiveringten behoevevanhergebruik aantrekkelijk.Deaanwezigheid vanDPB'sinhetactiefslibspelen hierbij eenbelangrijke rol. *

