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Pilotonderzoekoprwzi
Franekermetnqgeschakelde
continuezandfikratk

Afb.1:

voerd met continue zandfilttatie,gebaseerd op
Astrasand continu-filtratie (ziekader) ter verbetering van deeffluentkwaliteit. In het
onderzoek zijn globaal de mogelijkheden
onderzocht om deconcentraties zwevend stof,
fosfaat en stikstofteverlagen. Hierbij is aandacht besteed aan twee procesconfiguraties (zie
ookafbeelding 1):
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inzet indeelstroom benedenstrooms van
de nabczinking (scrieschakeling),
inzet in deelstroom parallel aan de nabezinking, met rechtstreekse voeding vanuit
deoxidatiebedden (patallelschakeling).
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FRYSLÂN

De rwzi Franeker moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan dehuidige en nieuwe eisen ten
aanzien van deparameters zwevend stof. fosfaai enstikstof.Na onderzoek van diverse mogelijkheden
ut dejaren 2000-2003 «geconcludeerd dat de inzet van continue zand/iïtratte liet meestgeschtkt is.
Bij pilotonderzoek opderwzi isaandacht besteed aan eenserieschakeling na de nabezinktanksen
aan een parallelschakeling nadeoxidatiebedden. Onderzoek isuitgevoerd naarde verwijdering van
vrij hogeconcentraties zwevend stof eu fosfaat, 111 combinatie merstikstofverwtjdcring door biologischedenitrificatie mc'enprocesstap. Dit is111 Nederland nog met eerder uitgevoerd. Het onderzoek
hec/taangetoond dat ruimschoots aan de toekomstige effluenteisen kan worden voldaan. Medeop
basis van dit onderzoek heeft Wetterskip Frysldn besloten de rwzi Franeker aan tepassen meteen
continu deuitrijicerend zandjïlter. In een processtap zal hierbij ecu vergaande verwijdering van
zwevendstof.fosfaat enstikstof plaatsvinden. Dieoplossing ivordt nu vertaald mecu proecsontwerp
en zul in de nabije toekomstgerealiseerd worden.
Derwzi Franeker heeft een ontwerpcapaciteit van87.000ief136 gTZV) en ligt in het
beheersgebied van Wetterskip Fryslân.Zeis
één van deovergebleven zuiveringen in Nederland met oxidatiebedden voorde biologische
omzetting van BZVen stikstof.Dezuivering
bestaat inde waterlijn uit een voorbezinking,
twee laagbelaste oxidatiebedden en twee hoogbelaste nabezinktanks. In deze zuivcringsopzet
isalleen gedeeltelijke nitriftcatic mogelijk en
geen denitrificatie. Fosfaat kan alleen chemisch verwijderd worden dooreen ijzerdosering opde voorbezinking. Een deel van het
humusslib ismoeilijk bezinkbaar en spoelt uit.
Derwzi voldoet daardoor regelmatig niet aan
deeffluenteisen voorzwevend stofen fosfaat.
Recent onderzoek1' naar degewenste oppervlaktewaterkwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewater heeft aangetoond dat een
verdergaande kwaliteitsverbetering ten aanzien van stikstofen fosfaat gewenst is.In tabel
1isdit toegelicht.
Voorhet bereiken van degewenste kwaliteitsvetbctering zijn diverse oplossingen in
meer ofmindere mate onderzocht. Ze varieer40
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Onderzochteconfiguraties.

Bij parallelschakeling zullen de hydraulisch hoogbelaste nabezinktanks lager belast
worden en waarschijnlijk beter gaan werken.
Hierdoor zou eengeringere deelstroom kunnen worden gebruikt, wat uiteindelijk resulteert ineen kleinere filterinstallatie.
In dit artikel zijn de resultaten van het
onderzoek beschreven en wordt ingegaan op
het proecsontwerp.
Proefopstelling en resultaten zandfiltratieproeven
Voot de uitvoering van deproeven is
gebruik gemaakt van een continu zandfiltet
met een filteroppervlak van drie vierkante
meter en een effectieve bedhoogte van 2,5m.
Hetproefonderzoek isopgesplitst in diverse
deelonderzoeken voor beide configuraties, al
dan niet met gecombineerde biologische denitrificatie, waarbij isgevarieerd met filtratiesnelheden (5tot 15meter per uur) en Me-P(02)-verhoudingen.

den van procesoptimalisaties in de huidige
bedrijfsvoering tot complete nieuwbouw. Eén
van demeest verantwoorde oplossingsrichtingen bleekde inzet vaneen nageschakelde
polijstingsfiltratic, vooreen gecombineerde
verwijdering van zwevend stof(fysische scheiding), fosfaat (chemische defosfatering) en
stikstof(biologische denitrificatie).
Wetterskip Fryslân heeft in samenwerking
met PâquesenTauw in 2002onderzoek2' uitge-

Tabel 1.

Deanalyseresultaten van onder andere

Effluenteisen nu enindetoekomstenhuidigeefjlucntkwaliteit (inmg/ïj.

parameter

zwevendstof
totaalfosfaat
totaalstikstof

huidige

toekomstige

eisen

eisen*

huidige effluentkwaliteit
(jaargemiddelde 1003)

30

30

48,1

2

2

3,1

30

10

24.7

Voorzwevend stofgeldt grenswaarde (90-percentiel).
Voortotaalfosfaat geldt het voortschrijdend gemiddelde van tien etmalen.
Voor totaalstikstofgeldt hetjaargemiddelde.

PLATFORM

zwevend stof,totaalfosfaat en -stikstof zijn
verkregen op basisvan tijdsproportionele
monsters van zowel het influent als het effluent van het zandfilter. Deresultaten zijn
groepsgewijs samengevat in tabel 2,als gemiddeld resultaat met de standaarddeviatie.
Uit tabel 2 blijkt dat bij toepassing van de
serieschakclingeen verwijderingsrendement
haalbaar isvoor zwevend stofen totaalfosfaat
tot respectievelijk 70en 80procent.Voor
totaalstikstofiseen verwijderingsrendement
realiseerbaar tot 82procent. In de parallelschakelingiseen rendement haalbaar voor de verwijdering van zwevend stofen totaalfosfaat tot
rcspectievelijkjii en93 procent. Voor totaalstikstofiseen rendement haalbaar tot510procent.
Het verwijderde percentage totaalstikstof
issamengesteld uit het verwijderingsrendementen vanNOj-N, N0 2 -N en N-Kj.In tabel3
zijn deafzonderlijke verwijderingsrendementen weergegeven, alsgemiddelde voor de parallelschakeling. Uitdeze tabel blijkt dat bij de
parallelschakeling volledigedenitrificatic heeft
plaatsgevonden en dat daarnaast ookeen overgroot deel vanN-Kj verwijderd wordt. Tevens
blijkt dat zelfs een aanzienlijk deel NH 4 -N
omgezet wotdt.

Deproefopstelling.
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In principe ishet verwijderingsrendement
voor zwevend stofeen functie van de filtratiesnelheid.Naarmate de filtratiesnelheid toeneemt, neemt het verwijderingsrendement af
Dit effect isminder duidelijk bij toepassing
van een vlokmiddel. Dit isvoor de parallelschakelinggeïllustreerd in afbeelding 2.
Daarnaast hebben deproeven het volgende
opgeleverd:
Indeparallelle optie leidt een combinatie
van verwijdering van zwevend stof fosfaat
en stikstofin één processtap tot een lage
toelaatbare fdtratiesnelheid.
Sericschakelingleidt tot een lagere stofbe-

Tabel2.
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Filtratiesnelheid [m/uur]
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• Me-P 1,1-1.6
A/b. 2:

Verwijdenng vanzwevendstofbijparallelschakelingalsjunctievanjïltrariesiielheidenvlokmiddeldosering.

Tabel3.

Gemiddeldeonderzoeksresultatenparallelschakeling.

deelonderzoek

filtratie
snelheid
m/uur

met denitrificatie
3afloop oxidatiebed

5,7-12

totaalstikstof
%

NOz-N

N03-N

%

69

N-Kj

NH4-N

49

35>

%

63

Deonderzoeksresultaten.

deelonderzoek

zonder denitrificatie
1afloop oxidatiebed
2effluent nabezinktank
met denitrificatie
3afloop oxidatiebed
4effluent nabezinktank
:

10

filtratiesnelheid
m/uur

Me-P
mol/mol

zwevend stof
(mg/l) ± sd

totaalfosfaat
(mg/l) ± sd

111

uit

in

uit

in

uit

12,6±ifi

4,9±I'5

i/P* 1

26,5>±3'8

25,2 ±4 ' 5

12,0 -°

2.4«"-"

o,4 '°

23,0 '°

i,3 ± 1 , 2
i,o*°-7

20,3±7-9

9-15
5-14

1,0-4,6

65,9±24'J
33,o±0'°

6-12

0-1,4

88,3 ± 3 "

23,i ± 9 ' 8

4,3*'''

l6 6

t7 2

±0 9

6-10

0-3,0

0,4-2,0

totaalstikstof
(mg/l) ± sd

45,8* -

±0

i9,i '

2,4 '

t0

±0

±4 6

15,9 '

15,0"'"

9,9±S-9
8,1^

sd«standaarddeviatie
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PLATFORM

uurdebiet van2.500kubiekemeterperuur.De
zandfilterinstallaties wordenuitgelegdopeen
capaciteitvanr.200kubiekemeterperuur
(120m2fikeroppervlak).Bijdebietenvanmeer
dan 1.200kubiekemeterperuurvindtbypass
vandefikerinstallatieplaats.Metdezeconfiguratiewordtvoldaanaanalleeisen.

Principe vancontinue zandfiltratie
DewerkingvanhetAstrasandfilterberustophettegenstroomprincipe,waarbijdevoedingsleiding(1) hettereinigenwateraanvoert.Viadetoevoerbuis(2)endeverdeelarmen(3)wordt
hetwaterinhetzandbed(4)geleid.Hetwaterwordtinopwaartserichtinggezuiverdenverlaat
hetfilteraandebovenzijde(5).
Hetzandbedbeweegtineentegenstroom met
hettereinigenwater.Hettransport vanhet
meestvervuildezand,wordtbereiktdooreen
continueonttrekkingvanhetzanduitde
onderzijde vandeconusvanhetfilterdoormiddelvaneenairliftpomp.Aandebovenkantvan
hetfilterwordthetzandgewassenenvaltweer
schoonbovenophetzandbed(7).Dezandcirculatiegaatvolgenshetmammoetpompprincipe,
waarbijonderindecentralestijgbuis (8)persluchtwordtingebracht,datsamenmethetvervuildezand-enwatermengselopstijgt.Deheftigebewegingdiehierbij inhetmengselontstaat,
maakthetvuillosvanhetzand.Boveninde
stijgbuis ontwijkt deluchtnaardeatmosfeer,
stroomthetwaterovernaarde spoelwaterafvoer
(9)envalthetzandindezandwasser.Dezandwasser(10)bovenindefiltraatruimtewasthet
zandmeteengeringehoeveelheidschoonfikraat.Hierbij wordthetzandvandelaatsteverontreinigingenontdaan.Destromingkomttotstanddooreenniveauverschiltussenfikraat(11)
enspoelwater(9).

lastingophetzandfilter, waardooreen
combinatievanverwijdering vanzwevend
stof,totaalfosfaat enstikstofhaalbaarisin
éénprocesstapmetacceptabelefikratiesnelhedentottienmeterperuur.
Bijoptimaleprocesconditieskanruimschootswordenvoldaanaandenieuwe
effluenteisen enontstaatdemogelijkheid
totdeelstroombehandeling bij regenwaterafvoer.

Zowelevaluatievandehistorischemeetgegevensalsspecifiekebezinkproevenzijnuitgevoerd.Deresultatenzijnsamengevatinafbeelding3 enlatenziendatgeeneenduidige
rendementsverbetering optreedtbijverlaging
vandeoppervlaktebelasting. Ditisvanbelang
bijdeevaluatievandeproefresukaten.Voorde
combinatievanverwijdering vanzwevend
stof,fosfaat enstikstofblijkt datdeparallelschakelingmindergeschiktis.

Effect oppervlaktebelasting
nabezinktanks op effluentkwaliteit
Omdeeffectiviteit vandeparallelschakelingvasttestellen isonderzoekgedaannaarde
invloedvandeoppervlaktebelastingvande
nabezinktanks ophetbezinkrendement.

.3:

Procesontwerp
Hetprocesontwerp wordtmomentcel
naderuitgewerkt,rekeninghoudend metde
resultatenvandeproevenendeontwerphorizonvan2020.Debestaanderwzizalhydraulischwordenaangepastrerverwerkingvaneen

Zwevendstofeffluentnabezinktanksakfimetievanhetdagdebiet.
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Conclusies
Uitderesultaten vanhetpilotonderzoek
blijktdatbijeenfikratiesnelheidvancirca
15m/uurvoordeparallelschakelingeen
verwijderingsrendement vanzwevendstof
realiseerbaar isvancirca75procentzonder
doseringvanijzer.Vooreenvergaande fosfaatverwijdering iseendoseringvanijzernoodzakelijk. Hierdoor neemtookdeverwijdering
vanzwevendstoftoetotcirca90procent.
Doordatdehaalbareeffluentwaarden ruim
benedendeeffluenteisen liggen,kanmeteen
deelstroombchandelingwordenvolstaan.
Omnaastverwijderingvanzwevendstof
enfosfaat toteengoedeverwijdering vanstikstofinéénprocestaptekomen,moetmeteen
lagerefiltratiesnelheidwordengewerkt.Het
maximalegerealiseerdeverwijderingrendemenrvoortotaalstikstofvanheteffluent van
denabezinktanks bedraagt83 procent.Een
verdereprocesoptimalisatiedoormiddelvan
eenfilterregeling3',welkenietisgetestinde
proefinstallatie, zalleidentothogererendementenindepraktijkinstallatie.
Naderonderzoek naardenabezinking
heeft uitgewezendateenhogereoppervlaktebelastinggeenverband heeft methogere
gehalteszwevendstofinheteffluent. Omdeze
redenisdeparallelschakeling nietvoorde
hand liggend.
WettetskipFryslin heeft medeopbasis
vandegoedeonderzoeksresultaten beslotende
rwziFranekeraanrepassenmeteennageschakeldcontinu zandfilter voordeverwijdering
vanzwevendstof fosfaat enstikstof.Deprocesrisico'szijngeminimaliseerd.Verderbestaat
eengoedinzichtindevoordezuiveringkarakteristiekeprocescondities.Hetresultaatzal
wordenvertaaldinderealisatievaneenseriegeschakeldepolijstingsfikratie voorgecombineerdeverwijdering vanzwevendstof fosfaat
enstikstof
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