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Aëroobkorrelslibklaarvoorde
praktijk
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Eennieuweinnovatievetechnologievoordebehandelingvanhuishoudelijk ajvalwater isklaarvoor
depraktijk:deaëroobkorrelslibtechnologie-gedoopttotdemerknaamNereda.Hetvernieuwende
vandezetechnologieisdatdebacteriënmcompactekorrelsgroeieninplaatsvanslibvlokken.Door
deuitstekendebezinkingseigenschappenvandekorrelsishetruimtebeslagveelkleinerinvergelijking
metactie/slibinstallaties.MetNeredakanstikstofenfosfaat uithuishoudelijk ajvalwaterworden
verwijderdenwordtinvergelijking metactiejslibsystementientallenprocentenbespaardophetenergieverbruik.Heteenvoudigekaraktervandetechnologieleidttotlagereinvesteringenenbednjfsv
°eringskosten.Momenteelzijndevoorbereidingen invollegangvooreendemonstratieprogramma,
°tnonderandereenkelepraktijkinstallaties voordebehandelingvanhuishoudelijk ajvalwater te
realiseren.
Vanoktober2003 totenmetdezomervan
°05isdoorDHVendeTUDelftopderwziEde
een
-grootschaligpilotonderzoekuitgevoerd
naardetoepassingvandeaëroobkorrelslibtechnologievoordebehandelingvanhuishoudelijk
afvalwater. Centraleonderzoeksvragenwarenin
hoeverrekorrelvormingmogelijkiseninwelke
Watestikstofenfosfaat kunnenwordenverwijderd.Hetonderzoekisfinancieelen inhoudelijk
ondersteunddoorSTOWAenSTW.Voorafgaand
a
anhetinditartikelbeschrevenpilotonderzoek
15
uitgebreidlaboratoriumonderzoekuitgevoerdenisdeeconomischeentechnischehaalbaarheidvanNeredaopbasisvandetoengeldendeinzichtenonderzocht.Hieroverisin2003
in
H 2 0 gepubliceerd1'.
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^ e technologie
Korrelslibwordtgedefinieerd alsdeeltjes
me
t eendiametervanmeerdan0,2mm.Goede
ezi
nkingseigenschappenleidentoteenlage
s
libvolume-index(SVI),waarbijhetverschil
tussendeSVIna5en30minuten eenbelangn
jk kenmerkisomkorrelsvanslibvlokkente
°nderscheiden.Bijkorrelslibisnauwelijks'verschiltussendeSVI5endeSVI30,terwijldeSVI5
vooractiefslib ongeveereenfactor tweehoger
Isd
andeSVI30.Ditbetekentdataëroobkorrel10s
nelbezinktennietofnauwelijks indikt.
Neredaiseenprocesdat batchgewijs
w
°rdt bedreven.Hieronderzijndeverschillen-

decyclusstappenbeschrevenincombinatie
metdeprocessendieplaatsvinden(zieook
afbeelding 1):
• vullen
Gedurendedezefasewordthet afvalwater
opwaartsdoordereactorgeleidenzoincontactgebrachtmethetbezonken korrelslibbed.
Eenvoorwaardevoorkorrelslibisdathetafvalwatetonderpropstroomconditiesdoorhet
slibbedwordtgevoerd.Hierdoor ontstaan
onderindereactorhogesubstraatconcentraties
endringtsubsttaat totdiepindekorreldoor.
Devulfaseisonbeluchtendoetdaarmeetevens
dienstalsanaërobefasetenbehoevevande
selectievanfosfaataccumulerende bacteriën;
•

beluchten
Tijdensdebeluchtefasevindenverschillendebiologischeprocessentegelijkplaats.In
dekorrelissprakevaneen zuurstofgradiënt,
waarbijdebuitenkant aëroobisendekernvan
de'orrelzuurstofloos (anoxisch/anaëroob).In
debuitensteschilhopenzichde nitrificeerders
opentreedtnitrificatieop.Het daarbij
gevormdenitraatwordtindeketnvandekorrelgeden'trificeerd.Indekernvandekorrelis
voldoendesubstraatvoordenitrificatievanwegehet'doordrenken'vandekorrelsmet
substraatgedurendedevulfase.Gedurendede
beluchtefasevindtopnamevanfosfaat plaats;
• bezinken
Dezefasewordtbenutvoordescheiding

vankorrelslibeneffluent. Geziendegoede
bezinkingseigenschappen vanhetkorrelslibis
dezefasekort;
• aflaten
Nadateffluent enkorrelslibzijngescheidenwordteffluent afgelaten Eénvande
onderzoeksvragen wasofhetmogelijkwasom
hetaflaten vaneffluent envullenmet influent
metelkaartecombineren.Tijdensdevulfase
wordtdanhetafvalwater onder propstroomconditiesindereactorgebracht.Hierdoor
treedtgeenmengingopmetderestvande
inhoudvandereactorenwordt tegelijkertijd
heteffluent bovenuitdereactor 'gedrukt'.
Onderzoeksprogramma
Hetonderzoekwasopgesplitstintwee
delen.Inheteerstedeelonderzoekzijnde
mogelijkheden vankorrelvorming onderzocht.Belangrijk hierbij wasonderwelke
omstandigheden korrelvormingtotstandkon
wotdengebracht.Hetginghierbijomaspectenmetbetrekkingtotdevoorbehandeling,
biologischefosfaatverwijdering endeinvloed
vanafschuiflerachten. Ditlaatsteaspectis
onderzochtdoordekorrelvormingintwee
typenreactorenteonderzoeken:eenbellenkolomeneenair-lift reactor.Ineen air-lift
reactorondervindendekorrelslokaalgrotere
afschuifkrachten danineenbellenkolom.
Hettweededeelonderzoekrichttezichop
deoptimalisatievandeprocesvoering.De
randvoorwaarden tenaanzienvanstikstof-en
fosfaatverwijdering zijnonderzocht. Hierbij
moetwordengedachtaandestabiliteitvande
korrels,deeffecten vaneendynamisch aanvoerpatroonendenoodzaakvanvoor-en/of
nabehandeling.
Pilotinstallatie
Depilot-installatieisgebouwddoorLogisticonWaterTreatment.DeappatatuurisgeleverddoorHachLangeenSiemens.Hethart
vandepilotinstallatiebestonduittweeparallelgeplaatstekorrelreactoren(hoogtezes
Afl). v.

Schematischeweergavestikjstqf-enfosfaatvcrwijdenngmdekorrel(tijdensbeluchte
Jose).
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meter,diameter 0,6meter).Dereactoren konden alsbellenkolom ofalsair-lift reactor
worden bedreven.Voedingvan de reactoren
was mogelijk met voorbehandeld afvalwater
en/ofruw afvalwater. De voorbehandeling
bestond uiteen voorbezinktank, waarvanhet
rendement kon worden verbeterd doorhet
naschakelen vaneenzandfilter. Beluchting
vond plaats door inblazing van fijne bellen
(bellenkolom) ofgrovebellen (air-lift reactor).
Debeluchting werdgeregeld opbasisvanhet
zuurstofgehalte. Aflaten vaneffluent was
mogelijk optwee manieren:opeen hoogte van
vier meter, waarbij het vullen en aflaten met
(gezuiverd) afvalwater gescheiden plaatsvindt
ofviaeen overloop bovenin dereactoren, waarbij het vullen en aflaten tegelijkertijd plaatsvindt.
Korrelvorming
Gebleken isdatdeselectievan fosfaataccumulerende bacteriënbelangrijk isvoorkorrelvorming.Het korrelvormingsproces isgevolgd
doorSVI-metingenen korrelgrootteverdelingen.Dezelaatstezijn bepaald door verschillendezeeffracties tebepalen.Volledige korrelvorming werd bereikt doorhet opvoeren van de
bezinkdruk. Toendezevervolgens werd verlaagd,bleefhet korrelslib stabiel.Factoren die
niet onderscheidend blekenbijde korrelvormingzijn afschuifkrachten (bellenkolom versus
air-lift reactor)enhetzuurstofgehalte (combinatie vanafschuifkrachten en zuurstofmdringdiepte).Vanafhalverwege hetonderzoek naar de
korrelvorming isuitsluitend onderzoek verricht
in bellenkolommen, wantdezezijn invergelijkingmet air-lift reactoren makkelijker toete
passen bijgrootschalige rwzi's.
Indestationaire situatie -een periode van
tien maanden -bedroegde korrelslibconcentratie negen tottien kilo per kubieke meter.
Het slib bestond (opdrogestofbasis) voor
gemiddeld meer dan 80procent uit korrels (zie
ookafbeelding 2).Hierbij wasveruit het grootstedeelvan dekorrelsgroter dan 0,6mm. De
gemiddelde SVI'snavijfen 30minuten bedroegen respectievelijk 77ml/g en60ml/g.Uit activiteitsmetingen blijkt dat de fosfaatafgifte van
aëroobkorrelslib opbasis vandrogestof aanzienlijk hoger wasdan vergelijkbaar actiefslib
vande rwzi Ede(38versus 13 gram/(kgDS.h)).
Dekorrelvorming isinbeide reactoren tot
standgebracht met voorbehandeld afvalwater,
waarbij devoorbehandeling bestond uit voorbezinkinggevolgd doorzandfiltratie. Vanaf
oktober 2004isbegonnen met het gelijktijdig
vullenenaflaten. Hierdoor daaldede bezinkdruk van6,5m/htot2-3m/h. De maximale
hydraulische belasting tijdens devulfase is
gelimiteerd tot ongeveer 3 m/hteneindede uitspoelingvanzwevende stofte voorkomen.De
dalingvandebezinkdruk heeft geen negatieve
invloed opdestabiliteit van dekorrels gehad.
32
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DepilotmstailatieaëroobkorrelslibbijderwziinEde.

Optimalisatie procesvoering
Nadat volledige korrelvorming in combinatie met hoge korrelslibconcentraties waren
bewerkstelligd, ishet stikstofverwijderingsprocesgeoptimaliseerd.Nakorte tijd washet
verwijderingsrendement opbasis van opgelostestikstofhoog.Denitrificatiecapaciteit van
het korrelslib wasgroot:over een brede range
van belastingen tot2,9gram stikstof/(kgDS.h)
isgeenplafond inde nitrificatiecapaciteit
waargenomen. Dit betekent dat de nitrificatiecapaciteit vanhetkorrelslib robuust isendaardoorgoed bestand tegen grote veranderingen
van debelasting.Stikstofverwijdering tot een
niveau vandesom vanammonium en nitraat
onder de 10 mg/l,blijkr mogelijk (zie afbeel-

Afl>. 2:

ding 3).Streven naar stikstofverwijdering binnen dekorrel betekent zoeken naar eengoed
evenwicht tussen nitrificatie en denitrificatie.
In deperiode vanjanuari t/mjuli 2005bedroegen degemiddelde waarden vandesom van
ammonium ennitraat inbeide reactoren
respectievelijk?^ en 8,9 mg/l.
Onderzoek isverricht tot een minimum
maandgemiddelde temperatuur van 12,9 °C.
Debijbehorende CZV-belastingmet voorbeJ
zonken afvalwater is0,14kg/(kgDS.d).Bij ruw
afvalwater issprake van een gunstigere
CZV/N-verhoudingenisvergaande stikstofverwijdering mogelijk bij hogere slibbelastingen:0,212kgCZV/(kgDS.d) bij een maandgemiddelde temperatuur van 13,7°C
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heteffluent kunnenwordenbereikt(gemiddeld 10-20mg/l).Devoorbehandeling heeft
hieropgeeninvloed.Surplusslibwordtgedurendedecyclusseparaatafgevoerd. Eenverdere
reductievandelozingvanzwevendestofkan
effectiefwordenbewerkstelligdmetbehulp
vannageschakeldeeenvoudigetechniek.Verkennendonderzoekisuitgevoerdnaarhetrendementvaneennageschakelde trommelzeef
Bijeenmaaswijdte van10pmbedroeghet
gemiddeldezwevendestofgehalte inhetAltraat4mg/l.
Bijdebietvariaties treedtuitspoelingvan
slibop,maardezeleekvooralhetgevolgvan
technischebeperkingenvandepilotinstallatie.
Bijeenverlagingvanhetdebiethooptzich
zwevendestofopindereactordatvervolgens
uitspoeltbijeenverhogingvandevulsnelheid.

Korrelsübuitdepilot(juni2005).

seerd,bijvoorbeeld doordebeluchtingmedete
regelenopbasisvancontinuemetingvan
ammoniumennitraat.

Voornoemdewaardenzijn vergelijkbaar
metslibbelastingenin actiefslibsystemen,
waarbijbijdezelfderemperaruur stikstofverwijderingkanplaatsvinden.KorrelslibreactoKnkunnenechterbijeenaanzienlijk hogere
drogestofconcentratie wordenbedreven,waardoorhetbenodigdevolumein vergelijking
metactiefslibsystemen kleineris.
Onderzoekbijlageretemperaturen dan
12-13°Cheeft nietplaatsgevonden,maarverWachtmagwordendat stiktstofverwijdering
(onderderomg/l)bijlagere temperaturen
geenprobleemis.Hiervoorisdan waarschijnlijkweleenlagereslibbelastingvereist.Met
stikstofverwijderingsproces kannaarverwachtln
g indepraktijk verderwordengeoptimali-
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Vanafhetmomentdatsprakewasvanvergaandestikstofverwijdering bleefhetbiologischfosfaatverwijderingsrendemen: vrijwel
continuopeenhoogpeil.Verslechteringvan
hetrendementtradopbijeen(aanzienlijke)
verlagingvandebelasting.Indeperiodemet
stikstofverwijdering (januari-juli2005)
bedroegendegemiddelde orthofosfaatconcentratiesinheteffluent vanreactor1en2respectievelijk0,9eno,8mg/l.
Hetonderzoeklaatziendatbijconstante
vuldebierenlagegehaltesaanzwevendestofin

Bovengenoemdeprocessenleidentoteen
energieverbruik inderangevan15tot30procentvanhettotaleenergieverbruik vaneen
conventionelerwzi,afhankelijk vanhetontwerpenhettypebeluchting.Ditbetekentdat
toepassingvanNeredaleidttoteenaanzienlijkedalingvanhetenergieverbruik.

Stiksto/concentratiesinheteffluent
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Energie
BijNeredavindenalleprocesseninéén
reactorplaats.Devereisteprocesconditiesdie
noodzakelijk zijnombiologischestikstof-en
fosfaatverwijdering telatenplaatsvinden,volgenelkaaropindetijd (anaërobevultijd,aërobebeluchterijd)ofzijn afhankelijk vande
indringdieptevanzuurstofindekorrel(aërobe
schil,anoxischekerntijdensbeluchten).Bij
conventioneleactiefslibsystemen vindenalle
genoemdeprocessentegelijkertijd plaats,maar
inaparteprocesonderdelenen/ofcompartimenten.Hieruitkanwordenafgeleiddatin
vergelijking metNeredabijactiefslibsysremen
eenaantalextraprocesstappen noodzakelijkis:
recirculatievanvoordenitrificatietank naar
anaërobetank,recirculatievanaëratietank
naarvoordenitrificatietank, recirculatievan
slibvannabezinktanknaaraëratietankentenslotemengingen/ofvoortstuwinginanaërobe
tank,voordenitrificatietank enaëratietank.
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Eindoordeel
Hetonderzoeklaatziendatdeaëroobkorrelslibtechnologieveelbelovendismethetoog
opdetoepassingvoordebehandelingvanhuishoudelijk afvalwater.Vanafhetmomentdat
sprakewasvanvagaandekorrelvormingisde
stabiliteitvandekorrelsgrootgeweest.Tegen
deinvloedvanwisselendesamenstellingen,
temperatuurendebietvariatieszoalsdieinhet
pilot-onderzoekhebbenplaatsgevonden,is
eenmaalgevormdkorrelslibgoed bestand.
Daarbijkomtdatdestabiliteitvanhetkorrelslibendeeffluentkwaliteit nietverslechtertals
devoorbehandelingwordtuitgeschakeld.De
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stikstofverwijdering looptzelfsmakkelijkerals
gevolgvaneengunstigere CZV/N-verhouding
inhetafvalwater.Omtekunnenvoldoenaan
hetlozingenbesluitStedelijkafvalwater iseen
nabehandelingvoordeverwijderingvanzwevendestofnoodzakelijk.Depotentievoorvergaandestikstof-enfosfaatverwijdering isaangetoondenafhankelijk vandenabehandeling
diewordtgekozen,lijkenzeerlagestikstof-en
fosfaatgehaltes goed mogelijk.
Geziendeeenvoudendaarmeesamenhangenddeteverwachrenlagekosten,hetlage
energieverbruik enderobuustheid vanhetsysteemlijktdetechnologieeenwezenlijke bijdragetekunnengaanleverenaandebehandelingvanhuishoudelijk afvalwater op
praktijkschaal.Datneemtnietwegdatbijde
introductievandezetechnologienogonzekerhedenbestaan.Belangrijkeonderzoeksaspectenvoordeverdereontwikkelingvandetechnologiebetreffen deopstartopbasisvanruw
afvalwater, hetvoorkomenvanuitspoelingvan

zwevendestofbijdebietwisselingen,het
hydraulischontwerpvan praktijkinstallaties,
deverwijderingvan microverontreinigingen
endeslibverwerking.
Toekomst
Verschillende waterkwaliteitsbeheerders
tonengrotebelangstellingvoorNeredaen
inmiddelszijn meerdere haalbaarheidsstudies
uitgevoerd.Hieruitblijktdataanzienlijkekostenbesparingen invergelijking metconventioneleuitbreidingen mogelijkzijn.HetHoogheemraadschapvanRijnland heeft besloten
eenaanvullendpilotonderzoek tegaanuitvoerenopderwziAalsmeer.
Debelangrijkste onderzoeksvragenzijnof
korrelvormingopbasisvanruw afvalwater
mogelijkisenhoehet zuiveringsrendement
zichverhoudttotdeprestatiesvandehuidige
rwzi.DaarnaastwilRijnland doormiddelvan
ditpilotonderzoekbekendrakenmetdeverschillendeaspectenvandenieuwetechnologie.

Momenteelwordthardgewerktaande
invoeringvanNeredaoppraktijkschaal.Doel
hierbij isomonderandereeenaantalhuishoudelijkerwzi'sterenoverenmetNereda,waarbij
alleprojecteneendemonstratiekarakter krijgen.Elketoepassingzalspecifieke kenmerken
hebbenwaarbijaanvullendonderzoekzal
plaatsvindenafhankelijk vandelocale
omstandigheden (nabehandeling,slibbehandelingetc.j.Metverschillendeoverheden,kennisinstellingen (o.a.TUDelft) enwaterschappenwordtoverlegdopwelkewijzezosnel
mogelijkeendergelijk demonstratieprogrammavandegrondkankomen, f
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