ACHTERGROND

VERGELIJKBARE RESULTATEN MET EEN COMPACTERE
ZUIVERINGSINSTALLATIE

USBFalternatiefvoor
nabezinking
UpjlowSludgeBlanketFiltration(USBF)iseenslib-waterscheidingingebouwdindeaeratietank.
Hetvormteenruimtebesparendalternatiefvoornabezinkingmetvergelijkbareprestaties. De
STOWA-studie'Buitenlandsetechnieken,eenzoektochtnaarandereoplossingen'beoordeeldede
technologiealszeerkansrijkvoordeNederlandsesituatie.USBFisalseersteoptoepasbaarheid
onderzochtbinnenhetWaterschapGrootSalland.QuickscansvoorvijfNederlandsewaterschappen
wijzen uitdatUSBFeenbredepotentiëletoepassingheeftvoor(hydraulische)uitbreiding vannvzi's.
Inmiddelszijnsysteemkeuzenuitgevoerdo/inuitvoeringvoordeuitbreidingvanderwzi'sinKampen(WaterschapGrootSalland),Wams(WetterskipVryslân)enWtjkbijDuurstede(HoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden).OnlangsbezochtenHoogheemraadschapDeStichtseRijnlandenenGrontmijenkelerwzi'smetUSBFinTsjechië.Medeopbasisvandn bezoekwordtvoorde
aanpassingvanrwziWijkbijDuurstedetoepassing vandeUSBF-technologievoorgesteld.
Deontwikkeling vandeUSBF-technologiebegonindejaren vijftig opdeuniversiteitvanBrnoinTsjechiëenwerdlater voortgezetinsamenwerking methet Tsjechische
bedrijfEcofluid.HetsysteemisEuropees
gepatenteerd. InTsjechië isbijkleine,vaak
afgelegen dorpenen woongemeenschappen,
behoefte aancompacte zuiveringsinstallaties
diedecentraalenmetweinigbeheeren
onderhoud kunnen functioneren. Inplaats
vanrelatiefgrotenabezinktanks zorgen
USBF-segmenten indeaeratietankvoorde
slib-waterscheiding.Ineersteinstantie zijn
vooralkleinererwzi'smetUSBFuitgerust.
Sindsdejaren negentigzijn echterook
rwzi'svancirca30.000i.e.operationeelin
Tsjechië,Duitsland,ItaliëenCanada.Daar-

RwzijaromerinTsjechiëmetUSBF(30.000i.e.
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naastwordtdezetechnologie nietalleensuccesvoltoegepastbijhuishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties,maarookbij
industriële zuiveringsinstallaties.

Het principe
DeUSBF-eenheidbestaatuiteendriehoekigelement,gevormddoor tweeplaten
ineenV-vorm,meestalgeplaatst indelengterichtingvaneenaeratietank.Deeenheid
wordtopwaartsdoorstroomd, hetgeen wil
zeggendathetslib/watermengsel uitde
aeratietankdeeenheidaandeonderkant
instroomtendatheteffluent het element
aandebovenkantdoormiddelvaneenoverstortgootverlaat.IndeUSBF-eenheid vormt
zich,alsgevolgvandecombinatievan

RwziZlonice,metUSBFf2000i.e.
opwaartsedoorstromingenslibbezinking,
eendekenvangedeeltelijk gefluïdiseerd
actiefslib.Dezedekenheeft een filterende
werking.Omdezedekeninstandte houden,
isrecirculatienodig,overhetalgemeentwee
totdriekeerhetDWA-debiet.Ditgebeurtvia
tweegeperforeerde pijpen dieindelengterichtingvanhetUSBF-segmentzijn gemonteerd.Doormiddelvaneenpompmetgeringeopvoerhoogte wordtditslibmengel naar
dedenitrificatieruimtegebracht.Omverstoppingvandegeperforeerde pijpen te
vootkomendienthetafvalwater tezijn voorbehandeld dooreenfijnrooster vanzesmillimeter.BijRWAzaldeslibdeken stijgen door
detoenemendeopwaartsedoorstroming.De
dimensionering vanhetsysteem isechter
zodanigdatdeslibdekenbijRWAnogvoldoendeveronderdeoverstortgoot blijft. In
dehelderwaterzonekandannogenige
ongehinderderestbezinkingoptreden.
Uitgaande vaneenstabieleSVIvan minderdan 120ml/gwordtbijdedimensionerig
uitgegaan vaneenoppervlaktebelastingvan
1,8-2m/h.BijeenSVI 120-150ml/g wordt
uitgegaan van1,6m/h.Dezeoppervlaktebelastingenbetekeneneentweetotdriemaal
kleineroppervlakdanvoor nabezinking
benodigd is.InstallatievaneenUSBF-eenheidvereistechterwelvoldoendedieptevan
deaeratietank(3,5à5meter)envoldoende
oppervlakte.Bijrwzi'smet voorbezinking
en/ofdiepetankskanditlaatsteeenknelpuntzijn.BijrwziKampen(een installatie
metvoorbezinking) ishetoppervlakvande
nitrificacieruimte bijvoorbeeld tekleinom
deUSBF-eenhedenteinstalleren.Detechnologiezouhierwelkunnen worden toegepast
dooreenvierkanteaeratietankterealiseren
endeUSBF-elementenals scheidingswand
tussendevoordenitrificatie-en nitrificatieruimteteplaatsen.Daarnaast wordtdoorde
USBF-eenheidheteffectieve volumevande
aeratietankmet tien tot 15procent verkleind
(indesituatievaneenrwzizondervoorbezinking).Hetverliesaanvolumekan worden
gecompenseerddoorhethanteren vaneen
hogerslibgehalte.Doorinstallatievande
eenheid inhetbeluchtedeelvandeaeratietank,stroomt altijd een zuurstofrijk

slib/watermengsel deeenheid binnen.In
combinatie metdekotteverblijftijd van het
slibindeeenheid voorkomtdithet optreden
vandenitrificatie indeslibdeken.Daarnaast
isbijRWAnauwelijks sprakevan slibbufferingindeUSBF-eenheid,waardooreen
grotergedeeltevandeslibmassa inde
aératietankblijft invergelijking metde
RWA-situatiebijnabezinking(buffering tot
30procentvandeslibmassa).

Prestaties en onderhoud
Deconcentratiesdrogestofinhet effluent
vaneenUSBF-eenheidliggenalsjaargemiddeldelagerdan 10mg/l.VeelvandeoperationeleUSBF-installatieszijngebouwdmeteen
grootaandeelindustrieelafvalwater, metals
gevolggrotevariatiesinvuillastentoxiciteit.
Hierdoorkanbijdezeinstallaties incidenteel
hetdrogestofgehalte inheteffluenr oplopen
tot20à30mg/l.Voorrwzi'smereenstabiele
lageSVIencompacteslibvlokbedragende
drogestofgehalten overhetalgemeentweetot
achtmilligramperliter.Ditisovereenkomstiggoedwerkendenabezinktanks.Destikstof-enfosfaatverwijdering isafhankelijk van
dedimensioneringenconfiguratie vande
aératietank USBFisuitstekend tecombinerenmetvoordenitrificatie enandere configuratiesgerichtoplageconcentraties totaalstikstofen-fosfaat inhet effluent.
Deinstallaties,diedoordedelegatievan
hetHoogheemraadschap DeStichtseRijnlandenenGrontmij zijn bezocht,kenneneen
laagonderhoud. Onderwater bevindenzich
geenmechanischeofdraaiende onderdelen.
Deoverstortgoot moetjaarlijks hoogstens
meteenborstelworden schoongemaakt.

Toepassingen
Uiteennegentalstudies bij Nederlandse
waterschappen blijkt datdeUSBF-technologiegoedtoepasbaar isvoorhydraulische uitbreidingvanrwzi's,ookincombinatie met
bestaandenabezinktanks.Ditisvooralindie

gevallen waardeverwachte hydraulische
uitbreidingzodanigisdatrelatiefkleine
nabezinktanks bijgebouwd moeten worden.
Dezenabezinktankszijn,zekerin combinatiemetallebenodigdevootzieningen zoals
verdeelwerk, leidingwerk endergelijke, relatiefduur. USBFvormtdan,ookkostentechnisch,eenaantrekkelijkalternatief(mitsvoldoenderuimte indeaératietank).Eénen
anderheeft erroegeleiddat het HoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden voorde
uitbreidingvanrwziWijkbij Duurstede
heeft gekozenvoordezetechnologie.
DeUSBF-technologieistevens inpasbaar
indevolgendesituaties:
• Inhetgevaldatdeprognosesvoordelangetermijn tenaanzienvandehydraulischebelastingaanveranderingonderhevigzijn.OmdatUSBFmodulair
ingebouwd kanworden,kanhieropwordeningespeeld.Meteennabezinktankis
deflexibiliteit inditopzichtveelgeringer;
• Insituatiesmeteennijpend ruimtegebrek.Voorde uirbreiding/aanpassing
vanrwziDokhaven(eengeheelondergrondseinstallatie) isUSBFéénvande
optiesdiezullen worden bekeken.De
eenheden kunnen hiermogelijk worden
ingepast indebestaande rechthoekige
nabezinktanks.Hiermeewordt dan
tevensextraaëratieruimtevoordeB-trap
gerealiseerd.
BijhettoepassenvanUSBFin carrousels
bestaat,afhankelijk vandebeenbreedteen
dediepte,dekansopeentegroteafname van
destroomsnelheid vanhet slib/watermengsel.Ditkanwordenondervangen door
installatievaneenextravoortstuwen Een
anderknelpunt kanzijn dateen aératietank
tijdens ombouw niet leeggezetkan worden
tenbehoevevandeinstallatievandeUSBFunits.DitbleekvoorrwziWarnseenbelangrijk obstakel.Momenteel ishetnogniet

Uitbreiding rwzi Wijk bij Duurstede
Derioolwaterzuiveringsinstallatie bijWijkbijDuurstedebeschiktniet
overeenvoorbezinking.Deaératietankbestaatuittweegelijke rechthoekgecompartimenten. Hetwateruitdezetanksstroomtnaaréén
gezamenlijke nabezinktank.
Indetoekomstzaldezerwzibiologischonderbelastenhydraulisch
overbelastraken.Grontmij bekeektweeopties:
• eenuitbreidingmeteenextranabezinktankvancirca32,2meter
(SVI150ml/g)of27,2meter(SVI 120ml/g),
• hetinbouwenvanUSBF-eenhedeninéénvandeaëratietanks.De
anderetankblijft gekoppeld aandebestaande nabezinktank.
Voorvergaandebiologischestikstof-enfosfaatverwijdering wordende
aëratietanksandersingedeeld.Ookwordreenselector/anaërobetank
eneenvoordenitrificatieruimtegerealiseerd.Voordebouwvande

mogelijk omdeUSBF-eenhedenineenvolle
tank teplaatsen.

Ontwikkelingen
Devolgendeaspectenworden momenteelverderontwikkeld ofonderzocht:
• Hetplaatsen vanUSBF-eenhedenineen
volletank Hiertoeiseenlichtemodulairevorminontwikkeling bestaande uit
eenheden dieeenvoudigineenvolle
tank kunnen wordengeplaatst enwordenafgemonteerd. Dezevormzoudan
ookdetoepassingincarrousels beter
mogelijk maken;
• Onderzoek naarhettoepassenvannog
hogereoppervlaktebelastingen enslibgehaltes waardooreenzeercompacte
zuiveringsinstallatie kanwordengerealiseerd.Hiervooriseensysteemmeteen
lageSVInodig.Uitdepraktijk blijkt dat
reedsbijeengrootaantalrwzi'sSVI'svan
80-100ml/ghaalbaar is.Metdeaërobe
korrelslibreactor lijken noglagereSVI's
haalbaar.Delaatstgenoemde ismomenteelinontwikkeling bijTU Delft;
• CombinatievanUSBFmeteen nageschakeld(zand)filter zouweleenseencompacteenkosteneffectieve concurrent
kunnen wordenvandemembraanbioreactorvoorhuishoudelijk afvalwater. Ç
Voormeerinformatie:
J.vanderPluijm(0411)68zo18,H.Scheyman
(038)455yzoo,J.Duin(030)6345724of
A.Buimen-vanBerten(030)6943547.
J.vanderPluijm (Vander Pluijm
Water- en Milieumanagement)
H. Schepman
(Waterschap Groot Salland)
J.Duin (Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden)
A.Buunen-Van Bergen
(Grontmij Water& Reststoffen)

extranabezinktankmoetgrondwordenaangekocht.Diegtondwordt
overigensonafhankelijk vandekeuzeaangekocht.

Igrondkosten
astichtingskosten

NBT 32.2 m

USBF

Uitdeveigehjkinavandestichtinjjskostenendekostenvoorde.grondaankoopblijkt
dateenuitbreidingmetUSBFinditgevalgoedkoperuitvaltdandebouwvaneen
nabezinktankvan}i,zmeter.Ookeen_gcoptima!iseerdebezinkin^jineentankma
eendiametervanzy,zmeterblijktquastichtmaskostenduurderdanhettoepassen
vanUSBF.
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