Vergaande biologische nutriëntenverwijdering en geuremissiebeperking
op de rwzi Etten, ervaringen met nieuwe technologieën op praktijkschaal

Inleiding
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)
Ktten is onlangs uitgebreid van circa
65.000 i.e. naar 165.000 i.e. (à 54 g BZV)
om ook het afvalwater dat tot voor kort op
de rwzi's Doetinchem en 's-Heerenberg
behandeld werd te zuiveren. Daarbij
heeft ook een totale ombouw van het
zuiveringssysteem plaatsgevonden, zodat
ook aan de nieuwste effluenteisen zoals
vastgelegd in de AMvB's voor fosfaat en
stikstof [1,2] kan worden voldaan. De rwzi
Etten is daarbij de eerste rwzi binnen het
beheersgebied van het Zuiveringsschap

simultane nitriftcatie en denitrificatie,
gecombineerd met biologische fosfaatverwijdering in de hoofdstroom [5,6,7].
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
anaërobe tank. Om terugvoer van fosfaat
vanuit de sliblijn door fosfaatafgifte te
voorkomen, is er voor gekozen om het
secundaire slib direct uit het omloopsysteem te onttrekken, mechanisch in
te dikken en te ontwateren [3,4].
Het primaire slib wordt na voorindikking
vergist. Het vergiste primaire slib
wordt ontwaterd met behulp van een
centrifuge.
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Oostelijk Gelderland die volledig is
uitgerust om fosfaat en stikstof op biologische wijze uit het afvalwater te
verwijderen. De rwzi is in juli 1994
officieel geopend.
Eerder verschenen in H 2 0 artikelen [3,4]
over de directe slibontwatering die op de
rwzi Etten wordt toegepast. In dit artikel
wordt melding gemaakt van een wijziging
in het slibbehandelingsconcept. Verder
wordt ingegaan op de waterlijn, die mede
door het vergaand inpassen van bestaande
onderdelen een niet-conventioneel
karakter heeft. Ook komt de wijze van
beperking van de geuremissie van de rwzi
aan de orde.
Uitgangspunten
De rwzi Etten zuivert nu het afvalwater
van 16 woonkernen uit de regio. De
uitgangspunten voor de afvalwateraanvoer
waarop de zuivering is gedimensioneerd
zijn weergegeven in tabel I, ook worden in
deze tabel de influentvrachten zoals
gemeten in de periode juni t/m november
1994 weergegeven (zie ook resultaten).
Ook worden de belangrijkste effluenteisen
weergegeven.
Systeemkeuze
Om de extra aanvoer van afvalwater te
kunnen opvangen en om aan de strengere
effluenteisen te kunnen voldoen is er voor
gekozen om het water te zuiveren in een
ultralaagbelast omloopsysteem voor

Samenvatting
De rwzi Etten is onlangs uitgebreid
van circa 65.000 i.e. naar 165.000 i.e.
(à 54 g BZV). Eerder verschenen in
H 2 0 artikelen over de directe
slibontwatering die op de rwzi Etten
wordt toegepast. In dit artikel
worden de resultaten van de rwzi
Etten tot nu toe gepresenteerd. Bij
een belasting van 85% ten opzichte
van het ontwerp blijkt biologische
defosfatering in de waterlijn en
simultane nitriftcatie en denitrificatie
zeer goed te verlopen. De slibbehandeling echter functioneert niet
naar tevredenheid en wordt aangepast. Na mechanische indikking
via indikbanden zal het secundaire
slib meevergist worden. Naar het
zich laat aanzien levert de stankbestrijdingstrategie een voldoende
resultaat op om aan de geldende
normen te kunnen voldoen, zonder
dat de gehele voorbezinktanks en de
anaërobe tank moeten worden
afgedekt.

TABEL I- Uitgangspunten afvalwateraanvoer rwziEtten.
Parameter
Vuillast
Q RWA (max)
BZV vracht
CZV vracht
N vracht
P vracht
1
2

Gemeten waarde

Ontwerpwaarde
165.000 (Le.à 54 gBZV)
7.000 (m 3 /h)
8.910 (kg/d)
23.100 (kg/d)
1.740 (kg/d)
363 (kg/d)

Jaargemiddelde.
Voortschrijdend gem. 10 waarnemingen.

140.990 .i.e.à54 gBZV)
5.500 (m3/h)
7.615 (kg/d)
19.207 (kg/d)
1.385 (kg/d)
189 (kg/d)

%van ontwerp
85
n.v.t.
85
83
80
52

Effluenteis
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
10' (mg/l)
l 2 (mg/l)

n.v.t. = niet van toepassing.

Het afvalwater dat via twee persleidingen
op de rwzi wordt aangevoerd, passeert
eerst een voorbeluchtings- ofwel strippertank [8],waarin stankstoffen uit het water
worden gestript en gedeeltelijk geoxydeerd. De verontreinigde lucht wordt
afgezogen en behandeld in lavafilters [9].
Verder zijn de roostergoedinstallatie, de
roostergoedcontainer, de zandvanger en
de goten van de voorbezinktanks afgedekt.
De lucht onder de afdekkingen wordt
afgezogen en eveneens behandeld in lavafilters.
Hergebruik bestaande onderdelen
De oude rwzi Etten bestond hoofdzakelijk
uit de volgende onderdelen: zandvang,
twee voorbezinktanks, actief-slibtank,
3 nabezinktanks, slibindikkers en slibgistingstank. De maximale hydraulische
capaciteit bedroeg 4.700 m 3 /h met uitzondering van de mechanische zuivering
waarvan de capaciteit beperkt was tot
3.500 mVh. Bij de uitbreiding van de rwzi
zijn de nabezinkcapaciteit, de beluchtingsruimte en de slibverwerkingscapaciteit

vergroot. Om uitbreiding van de voorbezinkcapaciteit te voorkomen is er voor
gekozen om bij rwa (aanvoerdebiet
>3.500 m 3 /h) het afvalwater om de voorbezinktanks en de anaërobe tank heen
direct naar het omloopsysteem te leiden.
De bestaande actief-slibtank is
omgebouwd tot een anaërobe tank, in de
vorm van een omloopsysteem. In deze
anaërobe tank vindt fosfaatafgifte plaats.
Het eerste deel van de anaërobe tank is
omgebouwd tot anaërobe contacttank. Er
zijn twee nieuwe nabezinktanks gebouwd,
de drie bestaande tanks zijn gehandhaafd.
Om fosfaatafgifte te voorkomen wordt het
secundaire spuislib niet vergist. Om die
reden behoefde de slibindikkings- en slibgistingscapaciteit niet te worden uitgebreid. De capaciteit blijkt voldoende
voor de verwerking van het primaire
spuislib. Door de ultralage belasting in het
omloopsysteem is het spuislib vergaand
gemineraliseerd.
In afbeelding 1is de lay-out van de rwzi
Etten na uitbreiding weergegeven. De
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Afb. 1 - Rwzi Ettert na
uitbreiding.

Hierdoor is de optie van het meevergisten
van het secundaire slib weer in beeld
gekomen. Ten tijde van het ontwerp is
deze optie afgevallen omdat met de
destijds geraamde slibhoeveelheden de
aanwezige gistingstank te klein was.
Uit een herberekening op basis van de in
de praktijk gemeten slibhoeveelheden (en
rekening houdend met enige toename
gelet op de belastingprognose) blijkt dat
als het secundaire slib met de aanwezige
indikbanden vergaand wordt ingedikt, de
gistingstank te Etten voldoende ruim is
om ook het secundaire slib mee te
vergisten. De verblijftijd in de gistingstank
bedraagt dan ongeveer 20 dagen. Daarbij
wordt er rekening mee gehouden dat een
beperkt gedeelte van de opgenomen
fosfaten in de gistingstank vrijkomt en
derhalve gebonden moet worden met
bijvoorbeeld ijzerchloride.

bestaande onderdelen die in de uitbreiding zijn geïntegreerd, zijn gearceerd
weergegeven.
Beschrijving onderdelen zuivering
De hoofdonderdelen van de rwzi Etten na
uitbreiding worden in tabel II beschreven.
De nummers corresponderen met de
nummering in afbeelding 1.

alle optimalisatiemogelijkheden van de
secundaire sliblijn beproefd. Deze inspanningen hebben niet tot het gewenste
resultaat geleid.
De ontwatering van het uitgegiste primaire
slib heeft steeds naar volle tevredenheid
gefunctioneerd. Hier wordt wel het
verwachte ontwateringsresultaat van 30%
à 35% bereikt.

Het overschakelen op het meevergisten
van secundair slib vereiste slechts geringe
aanpassingen. Door het vergisten van al
het slib wordt er meer gas geproduceerd
en vermindert de hoeveelheid te
verwerken slib (afbraak slib in de gisting
en een betere ontwaterbaarheid). Hierdoor kan jaarlijks fors op de slibverwerkingskosten bespaard worden.

TABEL II - Beschrijving onderdelen rwzi Etten na uitbreiding.
WATERLIJN

SLIBLIJN

1. Voorbeluchtingstank
- Verblijftijd D W A ) : 9 min.
- Luchtinbreng max): 450 m 3 / h

8. Voorindikker primair slib
- Droge-stofbelasting: 30 kg ds/m 2 .d

2. Roostergoedhark

9. Slibgistmgstank
- Verblijftijd: 19,5 d

3. Zandvang
- Oppervlaktcbelasting: 30 m / h

10. Sa-indikker primair slib
- Droge-stofbelasting: 52 kg ds/m 2 .d

4. Voorbezinktanks
- Oppervlaktcbelasting: 2 m / h

11. Band/liter ten behoeve van secundair slib
- Bandbreedte belasting: 200-450 kg d s / h
- Capaciteit: 60-130 m 3 / h

5. Anaërobe tank
- Contacttijd selectordeel (DWA): 8 min.
- Contacttijd totaal (DWA): 1,7 h
6. Aëratietank
- Slibbelasting (DWA): 0,05 kg BZV/kg ds.d
7. Nabezinktanks
- Oppervlaktebelasting: 0,74 m / h

Wijziging slibbehandelingsconcept
Zoals al eerder beschreven [4] heeft de
slibontwateringsinstallatie te Etten in de
periode januari t/m april 1994 naar
tevredenheid gefunctioneerd. In deze
periode was het belangrijkste toevoergemaal, dat het influent van Doetinchem
naar Etten transporteert, nog niet in
bedrijf. Sinds de in gebruikname van dit
toevoergemaal is de slibontwatering van
de secundaire sliblijn minder goed gaan
functioneren. Het ontwateringsresultaat
blijft beperkt tot slechts 18% droge stof. In
de periode mei t/m december 1994 zijn

12. Centrifuges
- Capaciteit voor uitgegist slib: 5-10 m 3 / h
- Capaciteit voor secundair slib: 5-10 m ' / h
LUCHTLIJN
13. Lavafilters
- Oppervlak: 54 m 2
- Hoogte lavabed: 3,4 m

Recent is duidelijk geworden dat:
- de in de praktijk gemeten slibproduktie
op de rwzi Etten afwijkt van de bij het
ontwerp, op basis van theoretische
kentallen, geraamde slibproduktie (in de
praktijk: minder primair doch meer
secundair slib);
- bij het vergisten van secundair slib met
een verhoogd fosfaatgehalte mogelijk
slechts een gering gedeelte van de in het
slib opgenomen fosfaten weer vrijkomen
(geringe eigen ervaring en diverse
ervaringen in Duitsland [10,11] en de
Verenigde Staten [12].

Resultaten
In de periode van juni t/m november 1994
zijn metingen uitgevoerd aan de rwzi
Etten bij circa 85% van de ontwerpbelasting. In de periode juni t/m oktober
is een beperkt aantal waarnemingen
beschikbaar, in november is een uitgebreid bemonsterings- en analyseprogramma uitgevoerd. In tabel III zijn de
gemiddelde resultaten weergegeven van
de periode juni t/m november 1994.
Om de geuremissie ter plaatse van een
doorvoergemaal te beperken, is in de
TABEL III - Resultaten waterzuivering rwzi Etten
juni t/m november 1994 (effluentwaarden t/m januari
1995).
Parameter

nlluent

Effluent

Rendement

;%)
Vuillast ;i.e.
140.990
à54gBZV)
Debiet m 3 / d ) 30.489
684
CZV (mg/I)
BZV (mg/l)
279
Nkj (mg/l)
49
N H 4 (mgN/1)
n.b.
0,0
N O , (mgN/1)
N-tot (mg/l)
49
P-tot (mg/l)
6,6
P-ortho (mg/l)
2,3
n.b.
z.s. (mg/I)
n.v.t. = met van toepassing
n.b. = niet bepaald

1.130
30.489
33
2
1,8
0,5
3,4
5,2
0,2
0.1
2

99
n.v.t.
95
99
96
n.v.t.
n.v.t.
89
97
96
n.v.t.
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maanden juli en augustus bij een gedeelte
van de aanvoer ijzerchloride gedoseerd.

Infi. (mgP/l)

Effl. (mgP/l)

—1

10

In tabel I worden de vrachten aan verontreinigingen in het influent vergeleken met
de ontwerpgrondslagen. Wegens omstandigheden voert de belangrijkste
industrie ruim 20.000 i.e. meer aan dan
het ontwerp uitgangspunt, aangezien het
afvalwater van deze industrie weinig
fosfaat bevat, is de fosfaataanvoer relatief
laag ten opzichte van de andere parameters.
Zowel de fosfaat-effluentconcentraties, als
de stikstof-effluentconcentraties zijn erg
laag. Voor een deel hangt dit samen met
het lage zwevende-stofgehalte in het
effluent, waardoor slechts weinig
gebonden fosfaat en stikstof uit kan
spoelen. Deze lage zwevende-stofconcentratie hangt samen met de goede bezinkeigenschappen van het slib. Over het
algemeen worden SVI-waarden gevonden
rond de 70 ml/g.

Ptot Infi.
Ortho-P effl.
Ptot effl.

19-11

Ook de deelstromen bij de rwzi Etten zijn
bemonsterd en geanalyseerd. De deelstromen bestaan vooral uit fikraat van het
bandfilter, centraat van de centrifuge,
overloopwater van de indikkers en afvoer
terreinriolering. Gebleken is dat dit water
vooral relatief veel Nkj en P tot bevat (resp.
10 en 19% t.o.v. de influentvrachten). Het
ortho-fosfaatgehalte in deze waterstromen
is echter zeer laag (< 0,5 mgP/1), wat wijst
op het niet optreden van fosfaatafgifte van
het secundaire slib tijdens de mechanische
slibindikking en -ontwatering.

27-11

Ajb. 2 -F&sfaatgehalte in- en effluent.
Aß. 3 -Stikstofgehalte in- en effluent.
Infi. (mgN/l)

In afbeelding 2 is het verloop van de
fosfaatconcentraties in in- en effluent
gedurende de meetperiode in november
1994 weergegeven, in afbeelding 3 zijn
de concentraties voor stikstof in in- en
effluent weergegeven. De afbeeldingen 2
en 3 bevestigen het beeld dat de fosfaaten stikstofverwijdering zeer goed verloopt
en ook een stabiel karakter heeft.
Er is een fosfaatgehalte in het secundaire
spuislib gemeten van 2,8%. Ook zijn,
zowel in de opstartfase, als tijdens de
periode van vrijwel volledige belasting,
Acinetobacter activiteitsproeven uitgevoerd. Er was hierbij sprake van een
toename van 1tot 5 mgP/g d.s.d., beide
bepaald na 30 minuten.
Zowel het verhoogde fosfaatgehalte in
het slib, als de toename van de Acinetobacter-activiteit, wijzen er op dat er inderdaad sprake is van fosfaatverwijdering
door verhoogde biologische fosfaatopname door fosfaataccumulerende
bacteriën.

23-11

datum monstername

Effl. (mgN/l)

Nkj infl.
• Nkj effl.
* N03-N effl.

-•—,'*--x^>*'&
13-10

10-11 18-11 22-11

26-11

datum monstername

Beperking geuremissie
Het concept voor stankbestrijding bij de
rwzi Etten is al beschreven in het hoofdstuk systeemkeuze. Opvallende kenmerken van dit concept zijn de voorbeluchtingstank en de toepassing van
lavafilters. Momenteel wordt circa
1.300 m 3 /h lucht met de lavafilters
behandeld. De H 2 S-belasting over de
lavafilters varieert sterk, van 8 tot
100 ppm H 2 S. Dit is te verklaren door
de wisselende kwaliteit van het influent,
temperatuur en de verblijftijd in de persleidingen. De belasting wordt voor het
grootste deel door de luchtstroom uit de
voorbeluchting bepaald. Deze bevat 40 tot
350 ppm H 2 S. Het rendement over de
lavafilters is zeer goed, bij alle metingen
die uitgevoerd zijn, is geen H 2 S in de
uitgaande lucht van het lavafilter gemeten.
Onderzoek in het percolaat bevestigt
een goede activiteit. De pH daalt tot
onder de 3 en het sulfaatgehalte bedraagt
gemiddeld 800 mg/l.

De lavafilters zijn al langere tijd in gebruik
en er is gebleken dat ze nauwelijks onderhoud behoeven en de drukval over de
filters minimaal is en niet toeneemt.
In de maand september 1994 is, in het
kader van de milieuvergunning, onderzoek verricht naar de geuremissiesituatie
bij de rwzi Etten. Het onderzoek is
verricht met een snuffelploegmeting
volgens de loopmethode [13].Op basis
van dit onderzoek kan geconcludeerd
worden dat de grenswaarde voor geur van
1 g.e./m 3 als 99,5 percentiel ter hoogte van
de woonbebouwing niet wordt overschreden. Hierbij moet worden opgemerkt
dat tot nu toe slechts een enkelvoudige
snuffelploegmeting is uitgevoerd. Om
definitieve uitspraken te kunnen doen zal
in het voorjaar van 1995 de meting
herhaald worden, waarbij zo mogelijk
tweemaal gemeten wordt.
Functioneren rwzi Etten
De rwzi Etten voldoet bij 85%van de
volledige belasting ruim aan de effluent-
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eisen voor stikstof en fosfaat. Deze lage
waarden worden voor een deel bereikt
vanwege de lage slibbelasting door de
onderbelasting en het hoge droge-stofgehalte in de aëratietank (4,5 i.p.v. 3,5 g/l).
De NH 4 -N-concentraties in het effluent
liggen in de meeste gevallen beneden de
Ks-waarde voor Nitrosomonas (1 mgN/1).
De lage fosfaat-effluentconcentraties
worden niet veroorzaakt door de lage slibbelasting. De vergaande stikstofverwijdering heeft wel tot gevolg dat er geen
verstoring van de biologische defosfatering optreedt door N 0 3 - N in de anaërobe
tank via het retourslib. De BZV/P verhouding na de voorbezinktank bedraagt 26.
Deze waarde is voldoende om volledige
biologische fosfaatverwijdering te
bereiken [5].Het duidelijk verhoogde
fosfaatgehalte in het spuislib geeft aan dat
er sprake is van verhoogde biologische
fosfaatverwijdering. Bij voldoende fosfaatopnamecapaciteit kunnen zeer lage
effluentwaarden voor ortho-fosfaat
worden verkregen ( « 0 , 5 mgP/1). Hierbij
speelt vermoedelijk de korte verblijftijd in
de nabezinktank door de zeer goede
bezinkbaarheid van het slib een rol, waardoor fosfaatafgifte in de nabezinktank
wordt voorkomen. Ook vindt er intensieve
beluchting plaats van het slib-watermengsel voordat het wordt afgelaten naar
de nabezinktanks. Tenslotte blijkt dat
ondanks de zeer lage slibbelasting, fosfaatafgifte door slibmineralisatie geen rol van
betekenis speelt.
Doordat er sprake is van zeer lage
zwevende-stofgehalten in het effluent,
worden de verwijderingsrendementen niet
verstoord door uitspoeling van gebonden
fosfaat en stikstof. Het zeer lage
zwevende-stofgehalte hangt samen met de
goede bezinkbaarheid van het slib, getuige
de SVI van 70 ml/g. De SVI is blijkbaar
echter hoog genoeg om een zodanige slibdeken in de nabezinktank op te bouwen,
dat een goede effluentfiltratie wordt
verkregen. De combinatie van een klein
anaëroob contactcompartiment in de anaërobe tank, gevolgd door een omloopsysteem levert bij de rwzi Etten een zeer
goede slibbezinkbaarheid op. Onduidelijk
is welke rol de slibbelasting hierbij speelt
en of ook bij volledige belasting nog zo
een goede SVI wordt verkregen.
Uit de metingen van de snuffelploeg blijkt
dat het stankbestrijdingsconcept bij de
rwzi Etten waarschijnlijk voldoende is om
aan de gestelde eisen te voldoen. Het
geforceerd uitdrijven van stankstoffen in
de voorbeluchtingstank en behandeling
van deze lucht in lavafilters, werkt zodanig

dat afdekking van de voorbezinktanks en
de anaërobe tank in dit geval waarschijnlijk niet nodig is.
Conclusies
- Bij een belasting van 85% ten opzichte
van het ontwerp blijkt biologische defosfatering in de waterlijn en simultane
nitrificatie en denitrificatie bij de rwzi
Etten zeer goed te verlopen.
- De effluentwaarde voor NH 4 -N ligt
meestal onder de 1mgN/1.
- De ortho-fosfaatconcentratie in het
effluent is zeer laag (< 0,5 mgP/1) en er
treedt blijkbaar geen verstoring op door
fosfaatafgifte als gevolg van slibmineralisatie of door anaërobe omstandigheden in de nabezinktank. Laatstgenoemde aspect hangt waarschijnlijk
samen met de korte verblijftijd van slib
in de nabezinktanks door de zeer goede
bezinkeigenschappen.
- Door de goede bezinkeigenschappen
van het slib spoelt er weinig zwevende
stof met het effluent mee, waardoor ook
de concentraties gebonden N en P in het
effluent laag zijn.
- De deelstromen (o.a. rejectiewater
uit de slibbehandeling) leveren een
significante bijdrage aan de belasting van
de biologische zuivering voor de Nkj en
totaal-fosfaatvracht. Dit heeft echter geen
duidelijk negatieve invloed op het
zuiveringsresultaat.
- De slibbehandeling functioneert niet
naar tevredenheid. Als een hoog
zwevende stof rendement wordt nagestreefd, wordt slechts een droge-stofgehalte van 18% bereikt. Om deze reden
zal het slibbehandelingsconcept worden
aangepast. Na mechanische indikking via
indikbanden zal het secundaire slib
meevergist worden. Naar verwachting zal
de ontwaterbaarheid van het slib hierdoor
verbeteren. Bovendien wordt bespaard op
de slibafvoerkosten.
- Naar het zich laat aanzien levert de
stankbestrijdingstrategie voldoende
resultaat op om aan de geldende normen
te kunnen voldoen, zonder dat de gehele
voorbezinktanks en de anaërobe tank
moeten worden afgedekt.
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Turkije verbindt water met
Koerden-problematiek
Turkije is bereid samen te werken met het
buurland Syrië om het water van de rivier
Eufraat te delen. Maar Ankara wil eerst dat
de regering in Damascus haar vermeende
steun aan de Koerdische rebellen in Turkije
stop zet.
Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken is het belangrijkste discussieonderwerp van de twee landen niet langer
de watervoorziening. Het hete hangijzer is
veel meer het einde van de steun aan het
terrorisme, aldus een woordvoerder van
bewindsman Omer Akbel.
Syrië verklaarde begin juli dat het ontbreken van een waterakkoord een obstakel
vormt voor goede betrekkingen tussen
beide landen. Damascus en de Iraakse
regering, eigenlijk bittere tegenstanders,
spraken in Bagdad met elkaar om hun
standpunten jegens Turkije wat betreft het
watergeschil op elkaar af te stemmen.
Beide Arabische landen liggen stroomafwaarts aan de Eufraat en klagen dat de
dammen die Turkije in de rivier bouwt,
van invloed zijn op hun watervoorziening.
(ANP)

