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15 rwzi's,op basis van eerder uitgevoerde
biologische karakteriseringen. Uit de analyse
van 89datasets blijkt dat 64 (±8) procent van
het CZV tom i aan deeltjes gerelateetd kan
worden.

Experimenteel onderzoek met
praktijkafvalwater

Nieuwekijkopsamenstelling
vanafvalwater:influentkaraktenseringopdeeltjes

In het voorjaai van 2000werd hetbemonsteringsprogramma voor de inventariserende
influentkarakterisering op deeltjesgrootte
uitgevoerd. Vande rwzi's van Berkel, Vlaardingen (DeGroote Lucht),Hoek van Holland (De
Nieuwe Waterweg),Haarlem-noordoost, Apeldoorn,Arnhem-Duiven (De Nieuwgraaf),
BoxtelenBennekom werd hetinfluent gefractioneerd met membraanfdters waarnade
filttaten werden geanalyseerd.

IR. A. VANNlEUWENHUIJZEN, TU DELFT SECTIE G E Z O N D H E I D S T E C H N I E K

Per rwzi werden opdrie dagen influentmonsters verzameld engefractioneerd met een
vootgespoelde zeefmet een afscheidingsdiameter van 63 pm om de bezinkbare fractie te
creëren.Het fikraat van deze zeefstap werd
vervolgens over een voorgespoeld papieren
vouwfiltet met een poriëndiametet van circa
8 (imvoorgefiltreerd. Dit fikraat diendeals
influent voor vier membraanfikratiestappen
met afnemende poriëndiameters van 5,1,2,
0,45en0,1urn.De cellulosenitraat-membranen met poriën van 5en1,2pm weiden gekozen om een (supia)colloïdalefractie tebepalen.
De keuze voor hetmembraanfiltei metde
afscheidingsdiameter van 0,45Limwerd ingegeven door de fiactioneringen enkarakteriseringen voor het IAWdVmodel,waarbij 0,45cim
wordt gebruikt als scheiding tussen opgeloste
en decltjesgerelateerde stoffen.

Tot nutoe worden inNederland om fysische, chemische en biologische processen inhet afvalwater te
beschrijven entevoorspellengecii fysisch-chemische injluentkarakteriseringen,gerelateerd aan deeltjesgrootteverdelingen, uitgevoerd. Ze werden ook niet erg belangrijkgeacht. Dit artikelgaat echter
juist inop dicjysische enjysisch-cheinische karakterisering van afvalwater om de keunisop dit
gebied tevergroten en de invloed vanaan deeltjesgeadsorbeerde o/geïncorporeerde verontreinigingen op hetzuiveringsproces tebepalen. Het doel van deze,aandeTU Delft uitgevoerde, STOWAstudie iseen karakterisering teverkrijgen vanNederlands afvalwater met de nadruk opde verdeling
van CZV, BZf, N,,,,,,,,], Pmtilal'troebelheid enzwevende stof en andere parameters over het opgeloste
deel endedeeltjesfracties. Hiermee kunnen hetuuten dewerking vandiverse fysische en fysischchemische zuiveringstechnieken bepaald o/voorspeld worden.
Binnen het STOWA-onderzoek 'Fysischchemische voorzuivcring van afvalwater' is
herhaaldelijk aandacht besteed aan het belang
van de kennis omtrent de samenstelling van
het influent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Kennisleemten over fysische fractionering en karakterisering van Nederlands afvalwater werden reeds ineerdere STOWA-projecten geconstateerd. Deze onderzoeken concentreerden zich hoofdzakelijk op de biologische
karakterisering van afvalwater voor IAWQ;
modellering inSIMBA,waarin fysischeen

fysisch-chemische processen ondergeschikt
zijn enmodelmatig slechts sterk vereenvoudigd worden benaderd.
Afbeelding 1toont de verdeling tussen
CZVtotM]enaan deeltjes gerelateetdeCZV
(groter dan o,45Cim)inhetinfluent van

Algemene injlucntkaraktcriseriuc|(eenheidop dex-as isde deeltjesgroottein
Llm). Degestippeldelijngeeftket^o-percenrielweerronddegemiddelde
waarde(solidelijn).

::

500

Ajb.r.

DeverdelingtussenCZVtotIW|enaan decltjesgerelateerde CZViu het influent
van 15 rwzi's.
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Over dejuiste afscheidingsdiameter voor
de IAWQ^karakterisering bestaat overigens
veeldiscussie.Gesuggereerd wordt dat 0,1um
een betere benadering van de opgeloste fractie
zou geven.Om aan dezediscussie met concrete
gegevens bij tedragen, is naast het 0,45urn
filter een o,r um membraan geselecreerd voor
de bepaling van de opgeloste fractie.
Per membraanfiltratiestap werd 250 ml
fikraat geproduceerd. De fikraten van de fractionering werden overeenkomstig tabel1
geanalyseerd.

consumerende waterkwaliteitsparameters
gerelateerd kan worden aan debezinkbare fractie,met een maximum van 21 procent voor het
CZV.Een aanzienlijk deel van het BZV(44%),
CZV(38%) en fosfor (35%)isaanwezig in de
gesuspendeerde en colloïdale deekjesfracties
tussen 1,2en 63um.Voorstikstofkan slechts
vierprocent toegeschreven worden aan de
bezinkbare fractie en elfprocent aan de colloïdaleen gesuspendeerde fracties die met gangbare chemisch ondersteunde bezinktechnieken
kunnen worden verwijderd (zieafbeelding 2).

Onderzoeksresultaten
Influentkaraktmsrieken
Per bemonsterd rwzi-influent werd een
individuele karakterisering opgesteld, maar
om een algemeen beeld te beschrijven is hier
gekozen om een gemiddeld influent te presenteren (tabel2).
Uit degemiddelde influentkarakterisering
blijkt dat een laagpercentage van de zuurstof-

Degemiddelde BZV/N-verhouding daalt
van4,1in het ruwe influent naar 3,6door
verwijdering van bezinkbare deeltjes tot
63urn.Door deverwijdering van alle deeltjes
wordt deBZV/N-verhouding zo laag(2,4)dat
vaakgesteld wordt dat de stikstofverwijdcring
in gevaar zou komen. Een in dit kader uitgevoerd onderzoek aan deUniversiteit Wageningen toonde echter aan dat ookbij nog lagere

Tabel1:

mogelijk blijft.
Het nut
Debeschreven fractionering en karakteriseringvanafvalwater opdeeltjesgrootte hebben
de kennis vandesamenstelling van Nederlands
afvalwater aanmerkelijk verdiept. Doorde
ontwikkelde techniek kan het effect van een
bepaaldedeekjesverwijdering in devoorzuivering worden bepaald.Opbasisvan de bandbreedte vandedeeltjcsgrootteverwijdering van
een bepaaldetechniek kan nu de samenstelling
van het primaire effluent worden voorspeld.
Ieder soort afvalwater bezit zijn eigen
voorzuiveringspotentieel. Dit iseen eigenschap van het specifieke afvalwater en geeft
aan in hoeverre verontreinigingen aan deeltjes
gerelateerd zijn. Vooreen afvalwarer met een
hoog voorzuiveringspotentieel, is vergaande
deeltjeverwijdering efficiënt voor het verkrijgen van een beter zuiveringssysteem, terwijl
voor een ander afvalwater met een beperkte
relatie tussen deeltjes en verontreinigingen

Perjractieuitgevoerdeanalyses

fractie

deeltjesgrootte

ruw afvalwater
bezinkbaar

> 63urn

gesuspendeerd

5 -63 pm

supra-colloïdaal

1,2 - 5 urn

colloïdaal
semi-opgelost
opgelost

0,45 -1,2 urn

Tabel2:

BZV/N-verhoudingen vergaande denitrificatie

Afl). y

geanalyseerde parameters
CZV,BZV5,N,P,drogestof, troebelheid, T,pH, geleidbaarheid en biodegradeerbaarheid via BZV!23 5en10
CZV,BZV5,N,P,drogestof, troebelheid,T,pH, geleidbaarheid

1,2 - 0,45 /o,i u m
< 0,45 / 0,1 u m

BepalingvandeCZV-vcrwijdcring van
verschillendevoorzuiveniystechmeken(opde
x-asdedeeltjesgroottein|jm).

CZV,BZV5,N,P,droge stof,troebelheid, T,pH, geleidbaarheid
CZV,N,P,droge stof, troebelheid, T,pH, geleidbaarheid
CZV,N,P,troebelheid, T,pH, geleidbaarheid
CZV,N,P,troebelheid, T,pH, geleidbaarheid
CZV,BZV5,N,P,troebelheid, T,pH, geleidbaarheid

Gemiddeldetjefraetionecrdeajvalwatersamenstellin^ (metstandaarddeviatie),verkregenuitdata-analysevanexperimenteelgevondeninjluentkarakteristieken.

fractie

opgelost
(< o,iu m)

supraopgelost

colloïdaal

supra-

(<M5 - 1,2 u m) colloïdaal

(1,2 - 5 um]

(0,1 - 0 , 4 5 p m )

gesuspendeerd
(5 - 6} um)

bezinkbaar
(> 63 um)

BZV5(mg/l)
CZV(mg/l)
N t o m i(mg/l)

82

n.a.
n.a.
n.b.

166

M

9

36,3

0,4

i,3

1,7

2,2

1,7

Ptotaal(mg/l)

4,08

0.23

0,23

0,39

2,31

0,46

zwevende stof
troebelheid
BZV5
CZV

_
-

_
-

_

_

52 (±18)%

48 (±r8) %

7(±4)%

10 (±7) %

62 (±17)%

21 (±12)%

-

14(±6]%

30 (±8)%

8(±4)%

3 [±4)%

2 (±2)%

11 (±6) %

27 (±11)%

21 (±9) %

i(±i)%

3 [±3)%

4 (±2]%

5 (±3)%

3 (±3)%

3(«]*

5 (±2)%

30 (±12)%

4(±4)%
6(±3]%

zwevende stof
troebelheid (NTU)

Ntotaal
"totaal

n.a.
n.a.

%
36 (±10; %
83 (±25; %
53 (±18] %
48 (±12;

ruw
influent

11..1.

n.a.

6S,

62

130

8
n.b.

12

72

24

116

24

51
124

14

170

51

97

461

43,7
7,7

n.a.= niet aantoonbaar; n.b.= niet bepaald
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fysisch-chemische deeltjesverwijdering niet
nuttig isofzelfs een negatieve invloed heeft
op het zuiveringsproces.
Met behulp van een karakteriseringsgrafiek kan bepaald worden welke verwijderingsprestaties een bepaalde voorzuiveringstechniek kan behalen.Door de specifieke
afscheidingsdiameter voordeeltjes van de
techniek in degrafiek aan tegeven kan de
effluentsamenstelling worden bepaald.
Afbeelding 3 geeft een voorbeeld van deze
exercitie voor voorbezinking, chemisch ondersreunde voorbezinking en floratie en
membraanfiltratie.
Eenvoudige voorbezinking verwijdert
deeltjes tot circa 50um, waarmee het CZVvan
450mg 0,/l in het ruwe afvalwater naar
350mg 0 2 /l in het primaire effluent daalt.
Door vergaande voorbezinking met chemicaliëndosering worden deeltjes tot 5um verwijderd waardoor het CZVdaalt tot beneden
250mg 0,/L Met floratie kan een afscheidingsdiameter van 1 um gehaald worden,
waardoor het CZVin het flotaat rot 180mg
0 2 /l wordt gereduceerd. Door volledige deeltjesverwijdering, door toepassing van bijvoorbeeld directe-membraanfiltratie, resteert
alleen nog 160mg 0 2 /l aan opgelost CZVin
het primaire effluenr.
Energieverbruik en kosten
Deeltjes en aan ofin deeltjes geadsorbeerde respectievelijk geïncorporeerde verontreinigingen vertegenwoordigen een bepaalde
hoeveelheid energie.Door deeltjesverwijdering in de voorzuivering, kan in de nazuivering energie bespaard worden en kan door een
efficiëntere verwerking van slib energie teruggewonnen worden. Devereiste beluchtingsenergie in de biologische nazuiveringsstap
wordr bepaald door het resterende CZVen
stikstofin het voorbehandelde afvalwater. De
verdeling van CZVen stikstofover de deeltjcsfracries bepaalt de resulterende vereiste energiebehoefte per specifieke deeltjesdiameter na
een bepaalde verwijderingstechniek.
In het evaluatiemodel DEMAS+werd berekend dat degroorste energiebesparing in de
nazuivering behaald wordt door afscheiding
van met name degesuspendeerde fractie tot
5um (46procent van de totale energiebesparing) en de bezinkbare deeltjesfractie tot
63um (34procent van de totale energiebesparing). Door verwijdering van de resterende
colloïdaledeeltjesfractie van 5tot 0,1um kan
nog eens 20procent energie bespaard worden
in het zuiveringssysteem.
Voorelke deeltjesverwijderingstechniek in
de voorzuivering kan zodoende nagegaan
worden ofhet daarvoor vereiste energieverbruik opweegt tegen de energiebesparing in
de nazuivering.Naast de energiebesparing
24
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door deeltjesverwijdering zal het verwijderen
van deeltjes in de voorzuivering ook effect
hebben op het ruimteverbruik, de slibproductie en -verwerking en uiteindelijk de totale
zuiveringskosten.
0.1 o( 0.4s [.111

Uit een statistische analyse van 138meetgegevens voor het CZVvan de twee 'opgeloste
fracties' blijkt dat de karakterisering met een
0,45 um-membraan, zoals standaard uitgevoerd in de IAWQ^modellering,de opgeloste
fractie met tien procent overschat ten opzichte
van de fracrionering over een 0,1 ummembraan.Aangezien het IAWQ^model
gevoelig is voor deze fractie, kan de afscheidingsdiameter weldegelijk invloed hebben op
de uitkomsten van de modelmatige berekeningen. Deoverschatting van de opgeloste
fractie is verklaarbaar, aangezien het 0,45 ummembraan een bepaalde hoeveelheid fijn
colloïdaal materiaal doorlaat. De fractionering
over het 0,1um-membraan wordt accurater
geacht voor de bepaling van de opgeloste
fractie en verdient uit het oogpunt van modellering de voorkeur.

zuiveringspotentieel, voor een specifieke afvalwarer worden bepaald. Door de aan deeltjes
gerelateerde verontreinigingen vast te stellen,
kan per deeltjesverwijderingstechniek her
effluenr en deshbsamenstellmg worden voorspeld.Tevens kunnen uitspraken gedaanworden over het teverwachtten enetgieverbruik, het gewenste type en de optimale dosering van toe te passen chemicaliën in de voorzuivering en uiteindelijk over de kosten.
Fysisch-chemische influentkarakteriseringen fungeren ondersteunend aan en aanvullend op biologische karakterisering voor de
IAWQ-modellering.De gesimplificeerde
fysisch-chemische technieken in deze modellering kunnen doordeze influentfractionering
verder worden ontwikkeld. Bovendien kunnen
nauwkeuriger uitspraken worden gedaan over
de samenstelling van het primaire effluent dat
de navolgende biologische zuiveringsstap
belast.
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Biodccirtidecrbciflrheid
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de
biodegradeerbaarheid van her influent. Zoals
reeds in eerdere onderzoeken werd geconcludeerd, varieert de biologische afbreekbaarheid
niet alleen per afvalwater, maar ook voor één
type afvalwater in de tijd. De in de bemonsterde installaties gevonden afbraakconstanten (kBZV)wijken afvan de theoretisch kBZVwaarde van 0,23d_1die standaard in modelmatige- en ontwerpberekeningen wordt gebruikt.
Volgens deanalytisch bepaalde kBZV-waarden
op basis van een uitgebreide bepaling van de
biodegradeerbaarheid blijkt voor de acht
rwzi's de afbraakconstante tussen 0,29 en
0,89d ' te liggen. Overeenkomstig het advies
in het STOWA-rapport 00-16lijkt het gebruik
van de waarde 0,23d_1als afbraakconstante
voor het berekenen van BZVvoor de modellering en het ontwerp van een actief-shbsystecm onjuist. Voordejuisre bepaling van de
afbraakconstante van een specifiek afvalwater
wordt geadviseerd om per afvalwatermonster
een uitgebreide BZV-analyse uit te voeren om
de biodegradeerbaarheid rebepalen ofOUR- of
NUR-tests uit te voeren.

Conclusies
Deuitgevoerde fractionering en karakterisering van afvalwater op deeltjesgrootte
hebben de kennis van de samenstelling van
Nederlands afvalwater in aanmerkelijke mare
verdiept. Door de uitgevoerde experimentele
fractionering en karaktersering kan het effect
van een bepaalde fysisch-chemische deeltjesverwijderingstechniek, het zogenaamde voor-
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