Dooreen toename van de afnameverplichting
van 14.500naar 17.500kubieke meter per uur
washetverdernoodzakelijk om de nabezinktankcapaciteit met drie tanks uit te breiden.
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Door deuitwisseling van restwarmte met denaastgelegen afvalverbrandingsinstallatie isdeoorspronkelijk geplande uitbreiding van derwzi Nijmegen significant aangepast. Het benodigde
beluchtingsvolume konmetcirca30procent wordengereduceerd. Op dezemanier werd een besparing
van ongeveeréénderdevan deoorspronkelijke investeringskostengerealiseerd. Dit artikel beschrijft de
effecten van dewarmte-uitwisseling ophetontwerp enhetverwijderingsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen.
Tussen 1994en 1996voerdeRoyal Haskoning in opdracht vanWaterschap Rivierenland
het ontwerp van deuitbreiding vande rwzi
Nijmegen uit.Uitgangspunt daarbij was een
vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering met
effluenteisen voorN t o t enP tot van respectievelijk ïoen 1 mg/l.Om aan deeffluenteisen te
kunnen voldoen bijeen geprognosticeerde
aanvoer in 2020zou het noodzakelijk zijn het
bestaande beluchtingsvolume te verdubbelen
tot 50.000kubieke meter.Als procesconfigura-
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tievoordestikstofverwijdering werd gekozen
voorvoordenitrificatie in een propsttoomreactor en nitrificatie in een nageschakeld omloopsysteem.Voorde fosfaatverwijdering werd
gekozen voor simultane chemische verwijdering.Uit laboratoriumonderzoek (naar fosfaatafgifte en-opnamecapaciteit) werd duidelijk
dat het afvalwater nietgeschikt isvoor biologischefosfaatverwijdering. Het vetzuurgehalte
inhet afvalwater isnamelijk erglaag ten
gevolge van het hellende rioleringssysteem.

Schematischeweergavevanieonderzochteuitvoerimjvanantcnvoorhetopwarmenvanproceswatervanie

Tussen 1996en 1998iseen studie uitgevoerd naat deinzet van warmte van de naastgelegen afvalverbrandingsinstallatie in de
waterlijn vanderwziNijmegen. Door het uitwisselen van warmte kandedoorzet van afval
en daarmee deelektriciteitsproductie van de
verbrandingsinstallatie wolden vethoogd zondei uitbreiding van koelcapaciteit met luchtcondensors. Een verhoging van de procestemperatuur van het afvalwater moest er toe
leiden dat debovengenoemde uitbreiding van
dewatetlijn significant kan wotden gereduceetd.Alsbelangrijkste resultaat van de studie
kwam naar voten datzowelvoorde rioolwaterzuivering alsvoorde afvalverbrandingsinstallatieeeneconomische win-win-situatie ontstaat door te kiezen voor warmte-uitwisseling.
Voot het opwarmen van het afvalwatet
zijn verschillende uitvoetingsvarianten onderzocht. Hietbij isondetscheid gemaakt tussen
directeen inditectewatmte-uitwisseling,de
locatieervan en deop tewarmen processtromen (zieafbeelding 1).
Uitdestudie bleekdat bij toepassing van
effluentrecirculatie (variant5en6)extra nabezinkcapaciteit moet worden bijgebouwd. Om
dit tevermijden gingdevoorkeur uit naat een
vatiant waarbij het ruwe influent ofde afloop
vandevoorbezinktanks moet worden opgewarmd.Deleveranciers van condensors verwachtten geen problemen met de vervuiling/
verstopping vandecondensors alsde afloop
vandevoorbezinktanks oteffluent wordt
gebruikt voordeopwarming van het proceswater in derwzi.Genoemde problemen werden wel verwacht indien tuw influent
(variant 1)ofslib/watermengsel (variant3)
wordt ingezet alsop tewarmen medium.

rwziNijmegen.
1.influentopwarmenenlozenintoevoervoorbezinktanks,2.a/loopvoorbezinktanksopwarmenenlozenin
toevoerbeluchtingsruimte,3.slib/watermengseluitbeluchtingsruimteopwarmenenlozenintoevoerbeluchtingsruirtte,4.effluent opwarmenenlozeninafvoernaarieWaal,5.effluentopwarmenenlozenindetoevoer
beluchringsruimte.6.effluentopwarmenenlozenindetoevoervanievoorbezinktanks.

Opgrond van bovengenoemde argumenten en een raming vandevergelijkende investerings-en exploitatiekosten isgekozen voor
devatiant waatbij eengedeeltevande afloop
vandevoorbezinktanks wordt opgewarmd en
teruggeleid naat de beluchtingstuimten
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Uit een berekening van het benodigde
koelwaterdebiet en het elektriciteitsverbruik
bleekdatdevariant waarbij een kwart van de
afloop vandevoorbezinktanks direct wordt
opgewarmd op hetterrein vande afvalverbrandingsinstallatie het gunstigst is.Als uitgangspunt ishierbij gesteld dat detemperatuur van
deopgewatmdesttoom niet meer dan 4o°C
mag bedragen.
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Opbasisvandestudieiseenconvenant
getekend tussenARNb.v.enWaterschapRivierenlandomdewarmteuitwisselingtussende
AVIenderwziNijmegen terealiseren.Royal
Haskoningwerdvervolgensopdrachtgegeven
omhetontwerpvandewarmte-uitwisseling
verderuittewerkenenhetconventioneleontwerpteherzien.
Intabel1zijndesignificante verschillen
tussenhetontwerpmetopwarming(uit2000)
tenopzichtevanhetoorspronkelijke ontwerp
(uit1996)weergegeven.
Uittabel1blijktdattenopzichtevanhet
ontwerpuit 1996eenbesparingvanhet
beluchtingsvolumevan16.850kubiekemeter
mogelijk is.Ditiseenreductievancirca35procenttenopzichtevanhetoorspronkelijke ontwerpterwijldereductievanhetaantali.e.
slechtsvierprocentbedraagt.Verderishet
aantalbijtebouwennabezinktanksgereduceerdvandrienaartwee.Dezereductiekan
echtervrijwelvolledigwordentoegeschreven
aandelageregeprognosticeerdemaximale
aanvoer(RWA)inhetdefinitieve ontwerpvan
2000, tengevolgevanafkoppeling. In afbeelding2isdelayoutvanderwziinclusiefde
warmte-uitwisselingmetdeAVIschematisch
weergegeven.

Tabel1.

Verschillenrussenhetontwerpmetopwarming(2000)enhetoorspronkelijkeontwerp(1996).
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Gemeten ejffluentconcentraties
Intabel2zijndejaargemiddelde effluentconcentratiesvan1998tot2000(voordeopwarming)vergelekenmetdievanhetjaar2002
(metalleenopwarming)ennadeuitbreiding
metopwarming(eind2004-2005).

46.000

eenheid

effluent
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R e s u l t a t e n 2000-Z005
DeuitbreidingvanderwziNijmegen isin
hetnajaar van2004inhaargeheelin bedrijf
gaan.Innovember2000wasalbegonnenmet
hetopwarmenvandeafloopvandevoorbezinktanks,zodatinmiddelsenkelejarenervaringenzijn opgedaanmethetopwarmenvan
hetafvalwater. Watzijn nuderesultatenvan
hetopwarmenvanhetafvalwater? Vergelijkbareperiodenvoorennadatisbegonnen met
hetopwarmenvanafvalwater zijn hiervoor
metelkaarvergeleken.
Procestemperatuur
Inafbeelding 3 wordtdeprocestemperatuur indebeluchtingsruimten overhetjaar
voorenmetopwarmingvandeafloopvoorbezinktank weergegeven.Detoenamevande
procestemperatuurnadatdeopwarmingvan
deafloop voorbezinktanks werdgestartisduidelijk herkenbaai.

definitief
ontwerp 1996

definitief
ontwerp 2000
(inclusief
opwarming)

Schematischeweergave layoutrwziinclusiefdewarmte-uitwisseling metdeAVI.
VBT• voorbezmktank,AT- beluchringstank,NBT- nabezinktank.

Afb.3:

Procestemperatuur beluchtimjsruimte rwziNijmegen (1998-2005).
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Derioolwaterzuiveringsinstallatie metdaarnaastdeafvalverbrandingsinstallatie van Nijmegen.

Tabel2.

Jaargemiddeldeinfluent- enefjluentconcentraties vanderwziNijmegen voorennaopwarming vanhet
afvalwater.
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CZV-conrenrratie inhetejjluentvanajjanuari 1998totaugustus2005.
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baar zijn met uitzondering van deCZV-concentratie in het effluent. Door deopwarming is
deCZV-verwijdering verbeterd. In afbeelding 4
wordt dit nogeensgeïllustreerd aan de hand
van het voortschrijdend gemiddelde van de
CZV-concentratie in het effluent vande rwzi
Nijmegen vanafmaart 1997tot augustus 2005.
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N - en P-verwijdertry
Deeffluentconcentraties Nkj-N en N t o t
zijn voor en met opwarming vergelijkbaar. Er
vindt volledige nitrificatie plaats,terwijl in
beide perioden circadehelft van inkomende
stikstofwordt gedenitrificeerd (zietabel 2en
afbeelding 5).Een verbetering van de stikstofverwijdering isookniet teverwachten gezien
het feit datgedurende deonderzochte periode
allein bedrijfzijnde beluchtingstanks volledig
werden belucht. Vanafeind 2004isde gehele
uitgebreide waterlijn in bedrijf Vanafdat
moment weid een duidelijke verbetering van
destikstofverwijdering geconstateerd en
wordt ruimschoots aan deeffluenteisen voor
N t o t voldaan (zieafbeelding 5).
Voor het verwijderen van fosfaat isin het
ontwerp steeds uitgegaan van simultane chemische verwijdering. Om te kunnen inschatten ofnadeuitbreiding van derwzi Nijmegen
een spontane biologische fosfaatverwijdering
tot demogelijkheden behoort,zijn inde periodevoorafgaand aan deopwarming en met
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terwijlinaanwezigheidvanacetaateengoede
fosfaatafgifte werdgemetenmethet defosfaterendslib(experiment 1).Hetafvalwater vande
rwziNijmegen werdgedurendedezeexperimenten nietopgewarmd.
De experimentenzijnherhaaldmetafloop
voorbezinktankdat isopgewarmd(experiment 3).Uitderesultatenblijktdatdoorhet
opwarmenvandeafloopvoorbezinktankconditieswordengecreëerdwaarbijweleensignificante fosfaatafgifte optreedt,waarvande
afgiftesnelheid zelfsvergelijkbaar ismetde
situatiewaarbijacetaatals substraat aanwezig
is(vergelijkexperiment 1 met3).
JaargemiddeldeejjluentconcentratiesvanderwziNijmegen vana/198.

Ajb.6:

Uitgevoerde experimenten metjos/aatajgijte.
1.slib:dejosjaterend slib,subtraat:acetaat,
2.slib:dejbs/aterendslib,substraat: afloopvoorbezinktanknvziNijmegen, niet opgewarmd,

3.slib:dejbs/aterendslib,substraat:ajloopvoorbezinktankrwziNijmegenopgewarmd.

Uitbovenstaandekangeconcludeerd
wordendatdoorhetopwarmenvandeafloop
vandevoorbezinktanksdesamenstellingvan
hetafvalwater dusdanigkanwordenveranderd(meervetzuren)datbiologische fosfaatverwijdering opderwziNijmegen indepraktijkzal plaatsvinden.

Conclusies
•

opwarmingvanhetinfluent experimenten
metfosfaatafgifte uitgevoerd.De resultaten
zijn weergegeveninafbeelding 6.De fosfaat-

afgifte metafloop voorbezinktank voorafgaand
aandeopwarmingendefosfaterend slibvan
eenandererwziwasminimaal(experiment 2),

Doorhetopwarmenvanhet voorbezonken
influent totmaximaal4o°Ceneenmaximaleprocestemperatuur van25°Czijnstabieleprocesconditiesenzuiveringsrendementen mogelijk;
• Doorhetverhogenvandeprocestemperatuur iseenbesparingvancirca30procent
vanhetbenodigdevolumebereikt waarbij
aandeeffluenteisen kanwordenvoldaan;
• Doorhetopwarmenvanvoorbezonken
afvalwater wordtdesamenstellingvanhet
afvalwater dusdanigveranderd(meervetzuren)datbiologische fosfaatverwijdering
zaloptreden. f

