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Indezomervanzoos üopde rwzi 's-HenogenboschdeBABE-reactorgebouwdenaangeslotenopde
aeratietanks.Inseptemberisdedeelstroombehandeling inbednjfgesteld. Detechnologiehadzicha!
bewezeninSTOWA-onderzoek1:~.Bovendienwasde keuzevoorhetprocesgoedonderbouwdviaeen
systeemkeuzeenaanvullende berekeningendoorTUDelft, Maardewerkelijkheid Iaatzichniet
altijd evengoedinmodellenvangen. Eennieuwproceszalzichdeeerstekerentelkensopnieuw
moetenbewijzen.Deopstartisdanooknauwgezetgevolgd.AJgelopenjebruari ztjn metsucces
garantiemetingenuitgevoerd.Deresultaten bewijzendathetBABE-procesdestikstojverwtjdering
versterktdoorentingvanammoniumoxideerdersaandeaeratietanks.Destikstojverwijdering mde
BABE-reactorzelfverlooptgrotendeelsviadenirrietroute,zodathetprocesduurzamerisdanvaak
wordtaangenomen.
Nadeopleveringvandeeerstefasevande
rwzi's-Hertogenbosch in2000bleekdestikstofverwijdering vanderwzimindergoeddan
verwacht.Delozingseisvan 12mgN/lals
voortschrijdendjaargemiddeldewerdregelmatigoverschredenendegebiedsreductievoor
stikstofwerdnetwelofnetnietgehaald.Uit
eengrondigeanalysevanhetfunctioneren van
derwzibleekdatdeslibleeftijd bijlagetemperaturen kritisch was,meteen teleurstellende
nitrificatiealsgevolg.Hetprobleemzoualleen
maarverergerendoordeverwachtetoename
vandebiologischebelastingvandetochalvolbelasterwzi.
Nadatdiversekleineoptimalisatiesonvoldoendeverbeteringopleverden,isbeslotenom
demogelijkheden vandeelstroombehandeling
teonderzoeken.Uitdesysteemkeuzebleekdat
deelstroombehandeling métentingvannitrificeerders aanhethoofdstroomproces een
beterestikstofverwijdering geeft dansystemen
zonderenting,juistookbijdeverwachtebelastingtoename'.AlleenhetBABE-procesbiedt
ditwaardevolleenteffect. Hetprocesscoorde
ookgoedopoverigebelangrijkeaspectenals
investerings-enexploitatiekosten, hoewelde
inpassingietslastigerwas.
De BABE-reactor
HetBABE-procesdient tweedoelen:ten
eerstewordtdestikstofvracht uitdedeel54
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stroomverlaagd,tentweedeworden nitrificeerdersgekweekt waarmeede stikstofverwijderingindehoofdstroom wordt versterkt.
Conventionele deelstroombehandelingen
zotgenookvooteenverlagingvandestikstofvrachtnaardehoofdstroom, maar resulteren
ineenkleinerefractie nitrificeerders inhet
actiefslib.Daardoorwordtdecapaciteitvooi
hetverwerkenvanammoniumpieken inde
hoofdstroom minderenhetrisicovanverlies
vandenitrificatie groter.
HetBABE-proceskentdezenadelenniet
dooideentingvannitrificeerders aandeaeratietanks.Deentingvannitrificeetders kande
oplossingzijnvoorrwzi'smeteenkritische
slibleeftijd, zoalsrwzi's-Hertogenbosch,maar
kanookdenitrificatie inminder tijd ofeen
compacter volumelatenplaatsvinden,waardoordedenitrificatie -somsletterlijk -meer
ruimte krijgt.
Deextragroeivannitrificeerders ishet
gevolgvandehogeammoniumconcentratieen
hogetemperatuur vanhetcenttaat.Destikstofvracht indedeelstroom vormt 15tot25
ptocentvandetotalestikstofbelasting vande
rwzi'sHertogenbosch.Detempetatuurvan
hetcentraatbedraagt 28à3o°C.Dehoeveelheid
centtaat isgerelateetdaandebedrijfstijd van
deontwateringscentrifuge. Kenmerkendvoor
derwzi's-Hertogenbosch iseen bedrijfstijd

vanzestot 18uurperdaggedurendeviertot
zesdagenperweek.Hetdebietvarieertdan
ooktussen 300en900kubiekemeteropde
dagendatdecentrifuge inbedrijfis.De
ammoniumconcentratie isdooteenaangepastebedrijfsvoering vandecentrifuge (geen
navetdunning bijdePE-aanmaak)opgelopen
van600naar 1.000mg/l.Deammoniumvracht
varieertopdagenmetcentraataanvoer naarde
reactortussen 300en600kg.
Dereactorisontworpen omdagelijks700
kubiekemetetcentraattebehandelen meteen
gemiddeldeammoniumconcenttatievan700
mg/l.Hetteactotvolumebedraagt 1.350
kubiekemeterende ontwerptemperatuur
25°C.Deafvoer vandereactorwordtvetdeeld
overdevieraeratietanksvanderwzi'sHertogenbosch.Omdatdezetanksvolledig onafhankelijk vanelkaatwerken,wordt retoutslibvan
elkeaèiatietankbijtoerbeurt naardereactor
gepompt.
BABE iseendiscontinu procesdateen
cyclusvanvullen,beluchten,mengen,bezinkenenaflaten dootloopr4'.In's-Hertogenbosch
duurteencyclusruimdrieuurengaathet
vulleninallefasen vandecyclusdoorzolang
decentrifuge draait.Hetbeluchtenenmengen
gebeurtalternerend,zodatnitrificatie endenitrificatie afwisselend plaatsvinden.Omdat
tijdens hetaflaten ookeendeelvanhetslibin
deteactornaatdeaëtatietankswordtafgevoerd,wordttijdensdedenitrificatie retourslib
toegevoegd.Toevoegenvantetoutslibdient in
deeersteplaatsvoordeentingvan nitrificeerdersaandeaeratietanks.Doordit tijdensde
denitrificatie tedoen,wotdtbespaatdopde
methanoldosering.
DeBABE-reactotin 's-Hertogenbosch
vergdeeeninvesteringvan 1,2miljoeneuro.De
provincieNoord-Brabant heeft detealisatie
financieel ondersteund.
Inbedrijfsteil ing
BijhetBABE-ptocesdraaithetdusomhet
kwekenenentenvannitrificeerders aande
aeratietanks.Hetgrootsegevaatligtineente
hogeaërobeslibleeftijd, waardoordeafstervingvannirrificeeideis tegrootwordtofzelfs
deoverhand krijgt.DeBABE-reactorisdaarom
opgestartmet relatiefkorte beluchtingstijden,
diegestaagzijn opgevoetd.Deopstartisvetder
eenvoudigensnel,omdatkanwordengestart
metslibvandeaëtatietanks.Ditiseengroot
vootdeelvanhetptoces:deschieteindeloze
voorraadentslibopderwzimaakt naeencalamiteiteensnelleherstattmogelijk.
Inhetbeginwatendebuffercapaciteit van
hetcenttaatendekoolstofbton vanhet tetourslibvoldoendeomdepHtebehcetsenenwetd
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geenmethanolgedoseerd.Vanafdestartwerd
veelmeernitrietalsnitraat aangetroffen inde
afloopvandereactor.Naverloopvantijd isde
methanoldosering inbedrijfgenomen.
Nadeopstartisenigetijd uitgetrokken
omdebedrijfsvoeringvanhetBABE-procesen
hoofdstroomproces opelkaaraftestemmen.
Eennieuwprocesonderdeelmeteen nieuwe
technologievereist,zekerindeeersteperiode,
denodigeaandachtvandebedrijfsvoering.De
processtappen vandecycluskunnenopeen
grootaantalmanierenwordeningesteld.Eris
danookenigetijdgezochtnaardejuisteindelingvandebatchcyclus,de bijbehorende
instellingen endejuiste methanoldosering.
Ookis debesturingvandeaératietanksiets
aangepast.
De ervaringleertdathetproces-nadatde
juisteinstellingen zijngevonden-probleemloosenvrijwelzondertoezicht functioneert.
DeBABE-reactoroprwzi's-Hertogenbosch.

A/b. i;

Snkstojbalansen bij lagetemperaturen(in \ig N-totaal perdag).
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De prestatieszijngevolgdvia stikstofbalansen,nitrificatiesnelheidsmetingen enFISHanalyses.Beidelaatstezijn uitgevoerddoor
TNO. Demeetperiode isafgesloten metgarantiemetingeneind februari.
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Garantiemetingen
DeBABE-reactoristenbehoevevande
garantiemetingen aangeslotenoptweevande
vieraératietanks.Zoalsgezegdzijndezevolledigvanelkaargescheiden.Detweestratendie
nietvanhetenteffect profiteren, ontvangen
ookgeencentraatmeer.Inzekerezin representerendezestrateneen deelstroombehandeling
metmaarliefst 100 procentrendement.De
BABE-reactorzelfwerdgestuurd opeen nitrificatierendement vanongeveer70 procenten
eendenittificatierendement van80 procent.
Vandestikstofvracht inhetcentraatgaat uiteindelijk dusietsminderdandehelft naarde
tweeaératietanks.Hetdoelisomde'BABEstraren'ondankseenhogere stikstofbelasting
netzo goedofbetertelatenpresterendande
referentiestraten.
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Stikstofbalans
Hoeweldevrachteninallestromenaanzienlijkevariatieslatenzien,ontstaandein
afbeelding 1 geschetstestikstofbalansen alsde
gehelemeetperiodewordtbekeken.Deammoniumvracht inhetcentraatwasgemiddeld381
kg/d.Hetnitrificatierendement vandeBABE
bedroeg75 procentenhetrendement vande
denitrificatie 80 procent,zodatindeafloopnog
circa 150 kg/dN-totaalresteerde.Deafloop
bevatmeernitrietdannitraat;hetaandeelvan
nitriet indeNOx-concentratieis50 tot 80
procent.Deafloopvandetweevoorbezinktanksbevattegemiddeld 2.040kgN/d,nagenoeggelijkmatig vetdeeld.Gemiddeld
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genomen bedroeg destikstofvracht inde deelstroom dus 19procent van de influentvracht.
Omdat deafloop van de BABEalleen over
aèratietank 1+2werd verdeeld, wasde stikstofvracht van deze tweestraten ongeveer 15
procent hoger dan devracht naar de referentiestraten 3+4. In het effluent waren van de extra
150kgstikstofnog ongeveer 20kg terug te
vinden, waardoor het effluent van deBABEstraten ongeveer 1 mg/l méér stikstof bevatte.
Deverwijderde stikstofvracht indeBABEstraten was met910kg/d ruim 16procent
hoger dan in dereferentiestraten. Gelet op het
gemiddelde stikstofgehalte in het effluent van
dereferentiestraten, is het aanbod van stikstof
in dezestraten niet de limiterende factor. De
extra verwijderingscapaciteit in deBABEstraten isdan ook het gevolgvan deenting van
nitrificeerders, zoals blijkt uit demetingen van
denitrificatiesnelheid. Degemiddelde effluentkwaliteit in deze koudste maanden van het
jaar (13,8vs. 12,7mg/l, waarvan ongeveer de
helft ammonium) biedt allevertrouwen dat de
jaargemiddelde eisvan 12mg/l gemakkelijk
wordt gehaald.

Tabel1.

nitrificatiesnelheid

H 2 0 * 10200«

(gN/kgTSS.h)

relatieft.o.v.
referentie {%}

2,23
2,75
4.76

+23
+114

referentiestraat
BABE-straat
BABE-reactor

Gemetenenberekendaantalnitrificeerders.

nitr.ficati««n«lh.id

56

Afbeelding 3laat zien dat het methanol-

Resultatenmmjicatiesnelneidjmetin.gen.

A/b. 2:

Denitrificatiesnelheid inde BABE-straten
ligt ruim 20procent hoger dan desnelheid in
dereferentiestraat. Het slib in de BABE-reactor
heeft zelfs een snelheid die ruim twee maal zo
hoog is.Dezeresultaten komen zeer goed
overeen met Simba-simulatiesen worden in
grote lijnen bevestigd door de FISH-analyses
(zieafbeelding 2).Dehoeveelheid ammoniumoxideerders in destraten met enting van slib
uit de BABE-reactor isongeveer 50procent
hoger dan inde referentiestraten. Het actiefslibvan de reactor telt zelfs 2,5keerzo veel

Stoichiometrisch hoort bij denitrificatie
viade nitrietroute een methanolverbruik van
1,14 kg/kg N,terwijl dit bij de nitraatroute 1,90
is.VolgensSTOWA-onderzoek5' zijn in de praktijk hogere doseringen vereist,en wel 1,8
respectievelijk 2,6kgMeOH/kg NO x -N.

Nitrietroute
DeFISH-analyses en de analyseresultaten
van deafloop vande BABE-reactor duiden erop
dat deoxidatie van nitriet achterblijft bij de
ammoniumoxidatie. De stikstofverwijdering

Indeopzet voorde garantiemetingen
worden deaëratietanks dieop het BABE-proces
zijn aangesloten extra zwaar belast, terwijl de
referentiestraten juist worden 'onderbelast'.
Desondanks presteren deBABE-straten nu al
vrijwel evengoed alsdereferentiestraten. Bij
een normale bedrijfsvoering isde BABE-reactor
verbonden met allestraten, waardoor deze alle
profiteren van het enteffect, terwijl de belastinggelijkmatiger wordt verdeeld. In deze
situatie mag een effluentkwaliteit worden verwacht diebeter isdan wat deBABE-en referentiestraten tijdens degarantiemetingen hebben
laten zien (zieafbeelding 1).
Enteffect
Om het enteffect te kunnen kwantificeren,
zijn meerdere keren nitrificatiesnelheidsmetingen en FISH-analyses uitgevoerd met actief^
slibuit één van deBABE-straten en referentiestraten en met het slibuit de BABE-reactor.
Beidemetingen zijn uitgevoerd door TNO.
Tabel 1 vatde resultaten van de snelheidsmetingen samen.

in dereactor verloopt in dat geval via de
nitrietroute, wat gunstige gevolgen heeft voor
het energieverbruik en deconsumptie van
koolstofbron.

ammoniumoxideerders. Bijde telling van het
aantal nitrietoxideerders ontstaat echter een
heel ander beeld.Deaantallen in het actiefslib
van referentie- en teststraat ontlopen elkaar
nauwelijks. Het slib in deBABE-reactor bevat
juist minder nitrietoxideerders.

i

IReferefitiesiraat

A/b.3:
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MethanolverbruikindeBABE-reactor.
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verbruikindeBABE-reactordoorgaans minder
isdantweekilomethanolpergedenitrificeerde
kiloNOx-N.Daarmeestaatvastdateengroot
deelvandestikstofverwijdering viadenitrietrouteverloopt.Tijdensdegarantiemetingen
washetmethanolverbruikslechts 1,27-145kg,
watdestoichiometrischeverhoudingvoorde
nitrietroutebenadert.Natuurlijk draagtook
dekoolstofbron diemethetretourslib wordt
aangevoerdbijaanhetzeergunstige
methanolverbruik.
Deoxidatievannitrietwordt waarschijnlijkgeremddoorvrijammoniak6'.Andersdan
bijanderedeelstroombehandelingen speeltde
hydraulischeverblijftijd hieringeenrol.Door
detoevoetvanretourslibisde slibleeftijd
immerslosgekoppeldvandehydraulischeverblijftijd. Doorderemmingkunnen nitrietoxideerderszichnietgoedhandhavenindeBABEreactor,watwordtbevestigddoorde
FlSH-analyses.
Hetgevolgiszeergunstigvoorzuiveringsbeheerders.HetBABE-proceskweektenent
juistdienitrificeerdersdiebijlagetemperaturenhetlangzaamstgroeienenverwijdert stikstofopeenduurzamewijze,meteengunstig
energie-enchemicaliënverbruik.Inhet hoofdstroomproceskunnende nitrietoxideerders
zichuitstekend handhavenenwordt vrijwel
geennitrietgevonden inhet effluent.
Conclusie
NadatdeBABE-technologieeind 2005in
bedrijfis genomenopderwzi's-Hertogenbosch,heeft zezichwederombewezenalseen
techniekwaarmeedestikstofvracht uitdeel-

stromen kanwordenweggenomenzonderde
gebruikelijke negatievegevolgenvoordenitrificatiecapaciteit indeaé'ratietanks.Doorde
entingvannitrificeerders aandeaé'ratietanks
wordtdenitrificatiedaarjuist versterkt,wat
ookisgeblekenuitdegarantiemetingen.De
veelhogerestikstofbelasting vandeBABEstraten werdbijna volledigweggenomeninde
aé'ratietanks.
Hetenteffect isaangetoondvia nitrificatietestenenFISH-analysesenblijktookuitde
stikstofbalansen. Deentingbetreft echter uitsluitendammoniumoxideerders.Door
remmingkunnen nitrietoxideerderszichniet
handhaven indedeelstroombehandeling. Her
gevolgisdatdestikstofverwijdering inde
BABE-reactorviadenitriettoutevetloopt.Dit
isbevestigddoorhetzeetlagemethanolvetbruikwaarmeehetBABE-procestotdeduurzaamstedeelstroombehandelingen behoort.

STOWA (1995). Behandeling van stiksto/rijke retourstromen op rioolwarerzuivermasinrichtingen. Praktijkonderzoek metde membraanbioreactor bij het slibverwerkingsbedriffSluisjesdijk. Rapport 1995-09.
AnthonisenA. et al [1976).Inhibition ofnitrification by
ammonia and nitrous acid.J. Wat. Pol.Contr. Fed. nr.5,
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Dezeresultatenbevestigendejuistheid
vandekeuzevanWaterschapAaenMaasvoor
deelstroombehandeling merhetBABE-proces
engevenalleverttouwendatderwzi's-Hertogenboschdekomendejaren ruimschootsaan
devergunningseisvan12mgN-totaalals
voortschrijdendjaargemiddeldezalvoldoen.•"
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