Biologische denitrificatie: proefresultaten met continue zandfiltratie

Inleiding en doelstelling
In 1996 heeft op de rwzi 'De Groote Lucht'
een onderzoek op semi-praktijkschaal
plaatsgevonden naar biologische denitrificatie door middel van nageschakelde continue zandfiltratie.
Het onderzoek is een gezamenlijk project
van het Hoogheemraadschap van Delfland,
DHV Water en Astraco Water Engineering.
Het onderzoek maakt deel uit van het
project voor aanpassing van de rwzi in
verband met de aangescherpte regelgeving
ten aanzien van stikstof [1, 2],

Samenvatting
Voor de implementatie van biologische denitrificatie op rwzi De Groote Lucht is in
een eerder stadium een ontwerp uitgewerkt gebaseerd op continue zandfiltratie.
Vanwege het unieke karakter van het project is een onderzoek uitgevoerd op semipraktijkschaal. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het basisontwerp voor de definitieve installatie niet gewijzigd hoeft te worden. Voorwaarde is echter wel dat een
procesbesturing in de vorm van een filterregeling wordt geïntegreerd, om vooral
grote procesvariaties optimaal te kunnen verwerken.
Het proces kan goed worden beheerst. Met de juiste methanoldosering kan zowel
een hoog denitrificatierendement worden bereikt, als een minimale CZV-toename in
het effluent.
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toenemen. Deze filterbedweerstand wordt
aangeduid met de term H act , de actuele
totale filterbedweerstand.
Voor een gegeven situatie wordt de waarde
van H act bepaald door de zandcirculatiesnelheid. Bij een hoge zandcirculatiesnelheid wordt biomassa snel uit het filter
afgevoerd, wat leidt tot een lage H act . Een
lage zandcirculatiesnelheid daarentegen
leidt tot een hoge H act . De verhouding
H a c t /H 0 is derhalve een maat voor de
hoeveelheid biomassa die in het filter
aanwezig is.

De belangrijkste onderzoeksdoelstellingen
zijn het vaststellen van de systeemprestaties bij de heersende variabele procescondities, het toetsen van de ontwerpgrondslagen en het vaststellen van de wijze
van besturing.
Proefopstelling
De hoofdkarakteristieken van de proefopstelling zijn weergegeven in tabel I.
De kern van de installatie wordt gevormd
door een continu reinigend zandfilter,
waarvan de werking eerder beschreven is
in [1].
TABEL I- Karakteristiekenproefinstallatie.
Parameter
Filterbedoppervlak
Bedhoogte
Effectieve bedvolume
Filtermedium
Korrelfractie

Variatie filtratiesnelheden
Variatie hydraulische
belasting
Substraat

Eenheid
m2
m
m3
mm

m/h
m3/h

3,0
4
12,0
zand
1,0 - 1,6
(<15-08-1996)
1,6 - 2,5
(> 15-08-1996)
5-15
15-45
methanol

De proefinstallatie is gevoed met het
effluent van één van de zes nabezinktanks
van de rwzi. Hierbij is de installatie belast,
zoals de praktijkinstallatie belast zal worden:
alle debietsvariaties, die in de rwzi over de
dag optreden, worden gevolgd in de proefinstallatie.
De minimum hydraulische belasting
bedraagt 5 m 3 /m 2 /h, de maximale belasting

15 m 3 /m 2 /h. Voor de praktijkinstallatie
betekent dit dat een debiet zal worden
verwerkt tussen 1.000 en 3.600 m 3 /h.
Bij een debiet lager dan 1.000 m 3 /h wordt
gerecirculeerd, bij aanvoer van meer dan
3.600 m 3 /h vindt bypass van het overtollige debiet plaats.
Als substraat voor de denitrificerende
biomassa is methanol toegepast.
De dosering is gestuurd op de NO x -N-concentratie van devoeding en het momentane
voedingsdebiet. Voor de regeling hiervan
zijn de volgende parameters continu
gemeten (en geregistreerd): NO x -N-concentratie van voeding en fikraat en
voedingsdebiet.
Filterregeling
Naast de regeling van de dosering is voor
de optimalisatie van de denitrificatie ook
aandacht besteed aan de filterregeling.
Deze regeling bestaat uit een automatische
aanpassing van de zandcirculatiesnelheid
als functie van de procesomstandigheden.
De hoogte van de zandcirculatiesnelheid
bepaalt in feite de hoeveelheid biomassa
die in het filter wordt vastgehouden.
In het algemeen leidt stroming van
water door een korrelmedium tot een
hydraulische weerstandsopbouw.
Deze hydraulische filterbedweerstand
wordt bij een schoon korrelmedium aangeduid met de term H 0 , de schoonbedweerstand. Deze weerstand is recht evenredig met de filtratiesnelheid.
Door de aanwezigheid van biomassa in
het filterbed, zal de filterbedweerstand

De actuele bedweerstand, en daarmee
de verhouding H a c t /H o is gelimiteerd.
Aangezien het filter opwaarts doorstroomd
wordt, moet immers gevaar voor oplichting
van het zandbed door een te hoge bedweerstand voorkomen worden.
Voor het onderzoek is een filterregeling
ontwikkeld, waarbij continu gestuurd werd
op een gewenste verhouding voor H act /H 0 .
Door continue meting van de actuele
filterbedweerstand kan deze worden
vergeleken met de gewenste waarde en
zonodig worden aangepast door regeling
van de luchttoevoer naar de mammoetpomp in het filter. Hiermee wordt direct
de hoogte van de zandcirculatiesnelheid
bepaald.
Voor de filterregeling en de interpretatie
van de onderzoeksresultaten zijn, naast
de eerder genoemde parameters, de actuele
filterbedweerstand, de luchttoevoer naar
de mammoetpomp (persluchtdruk) en
de zandcirculatiesnelheid continu gemeten
en geregistreerd.
Proefomstandigheden
Toevoerfilterinstallatie
De influentkwaliteitsgegevens zijn vermeld
in tabel II. Beschouwd is de periode junioktober 1996, waarin de belangrijkste
meetresultaten zijn gegenereerd.
Bij dwa is de NO x -N-concentratie vrijwel
constant over de dag. Bij regenval echter
kan deze sterk dalen als gevolg van
verminderde nitrificatie in het zuiveringsproces en - bij heftige regenval - verdunning.
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-Fluctuaties in hydraulischefikerbelasting op 20 september 1996.
TABEL II - Watcrkwaliteitsgcgcvens influent filter
(periodejuni-oktober 1996 (N02-N, N03-N en
CZV: 24-uurs monsters)).
Laboratorium De Groote Lucht

Parameter

Min.

N O r N (mg/l)
NGyN (mg/l)
NOs-N (mg/l)
CZV (mg/l)
Temp. (°C)

0,01
6,27
7,39
13,1
13

Gemiddeld
0,3
24,7
25,0
32,2
18

Max.
1,2
36,9
37,0
58,1
22

Debietsvariaties
Aangezien de aanvoer van afvalwater over
de dag niet constant is, varieert de hydraulische belasting en daarmee de NO x -Nbelasting. De snelheid van toename van
deze NO x -N-belasting is kritisch voor het
ontwerp van een denitrificatie-installatie,
aangezien eerst biomassa moet worden
opgebouwd voordat de toegenomen
NO x -N-belasting daadwerkelijk kan
worden verwerkt. De hoeveelheid biomassa
die in het systeem kan worden gehandhaafd tijdens lagere belastingen, de snelheid van toename van de NO x -N-belasting
en de snelheid van adaptatie en groei van
de denitrificerende biomassa, bepalen hoe
goed het systeem deze piekbelasting aankan.
Afbeelding 1illustreert de debietsvariaties:
op een willekeurige dag neemt de filtratiesnelheid - parallel lopend aan het debiet in
de hoofdzuivering - toe van 5 tot 15 m/h
in 15minuten.Ook de NO x -N-belasting verdrievoudigt hierdoor in slechts 15 minuten.
Deze voor een rwzi grote debietsvariaties
worden overigens veroorzaakt door de
toevoer naar de zuivering door middel van
gemalen.
Onderzoeksresultaten
NOx-N~verwijdering
Tijdens het onderzoek zijn twee zandfracties getest: 1,0-1,6 mm en 1,6-2,5 mm.
De denitrificatierendementen die zijn
behaald met de fijne fractie zijn weer-

gegeven in tabel III. Deze relatief fijne
zandfractie leidde tot een relatief hoge
(schoon) bedweerstand.
Al bij een filtratiesnelheid van 13 m/h
werd als gevolg van hydraulische stroming
èn biomassa-opbouw de maximaal toelaatbare actuele filterbedweerstand van 2,5 m
bereikt.
In tabel IV zijn de denitrificatieresultaten
met grof filterzand weergegeven.
Met dit zand kon wel de gewenste filtratiesnelheid van 15 m/h bereikt worden.

Filtcrregeling, Hm./H0
Tussen 19/8 en 24/9 is de filterbedweerstand gestuurd op een lage waarde voor
H act /H o , zie tabel IV. De additionele weerstand voor biomassa-opbouw is hierdoor
beperkt, waardoor slechts een geringe
hoeveelheid biomassa in het filter aanwezig
is. Dit uit zich onder andere in doorbraakpieken van NO x -N in het filtraat bij een
toenemende (hydraulische) belasting (zie
afb. 2). Blijkbaar is de biomassa niet in
staat in een dergelijk kort tijdsbestek zo
snel te groeien dat ook de pieken goed
verwerkt kunnen worden.
Verhoging van de stuurwaarde voor
H a c / H 0 (periode 8/10-17/10) impliceert
dat bij een lagere filtratiesnelheid meer
biomassa in het filter wordt geborgen dan
bij sturing op een lage verhouding voor
H act /H 0 . Een sterke toename van de NO x N-vracht naar het filter leidde nu in veel
mindere mate tot doorbraakpieken NO x -N
in het effluent, waardoor het NO x -Nverwijderingsrendement verbeterd werd.
Het verbeterde NO x -N verwijderingsrendement in de periode 20/10-22/10 is slechts
het gevolg van de verminderde NO x -Nvracht in de toevoer naar het filter door
een daling van [NOx-N] in het influent.
Sturing van het systeem op een extra hoge
waarde voor H a c t /H 0 (vanaf 25/10) leverde
een verdere verbetering van het verwijde-

TABEL III - NO -N verwijdering (grovezandfractie).
Influent
Filtraat
Gemidd. verwijdering in
Periode
NOx-N (mg/l)
NOx-N (mg/l)
periode (°/o)
23/7-13/8
26,8
1,59
94,1

filtratiesnelheid beperkt tot 13 m/h

TABEL IV - NO-N verwijdering(grovezandfractie).
Influent
Filtraat
Gemidd. verwijdering in
Periode
NOx-N (mg/l)
NOx-N (mg/l)
periode(%)
19/8-24/9
23,1
2,98
87,1
8/10-17/10
26,5
1,80
93,2
20/10-22/10
20,3
0,52
97,4
>25/10
30,1
0,60
98,0

Opmerkingen
lage H,. t /H 0
hoge HiK./Hü
hoge H llc /H 0
extra hoge H act /H 0

Opmerkingen

0 0 : 0 0 : 0 0 0 2 : 2 4 : 0 0 0 4 : 4 8 : 0 0 0 7 : 1 2 : 0 0 0 9 : 3 6 : 0 0 12:00:00 1 4 : 2 4 : 0 0 16:48:00 19:12:00 2 1 : 3 6 : 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0

Afb. 2 - Datalogging
NOx-N en influentdebiet
(23 september).
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Aß. 3 - Datalogging
NOx-N en influcntdcbicl
(27 oktober).
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• •
ringsrendement op, zelfs bij hoge NO x -Ngehalten in het influent. Dit wordt geïllustreerd in afbeelding 3.
De onderzoeksresultaten voor de verwerking van sterke fluctuaties in NO x -Nvracht hebben aangetoond dat een goede
filterregeling voor biologische toepassingen
van wezenlijk belang is. Astraco heeft een
patentaanvraag ingediend voor deze filterregeling.
CZV-toename ineffluent
In alle gevallen bleek een minimale
methanol-overdosering al voldoende om
hoge NO x -N-verwij deringsrendementen
(> 95%) te realiseren. De opgelost CZVtoename in het effluent als gevolg van de
methanoldosering bleef hierbij beperkt tot
0-4 mg/l.
Als specifiek methanolverbruik is 2,8 kg
per kg NO x -N vastgesteld.
Conclusies
De maximaal toegepaste NO x -N-belasting
bedroeg gemiddeld per 24 uur 2,0 kg/m 3 /d,
terwijl op uurbasis momentaan een 50%
hogere belasting werd gemeten. In beide
gevallen bedroeg het verwijderingsrendement vrijwel 100%, zodat de NO x -N-belasting nog niet limiterend is.
Dergelijk hoge NO x -N-verwijderingsrendementen zijn bereikt met minimale
methanoloverdoseringen. De CZV-toename
in het effluent als gevolg van de methanoldosering bleefhierdoor tot 0-4 mg/l beperkt.
Door de filterregeling ontstaat een goede
processtabiliteit. Deze regeling is - met het
oog op het goed verwijderen van de opgetreden pieken in de NO x -N-belasting onontbeerlijk.
De proefnemingen hebben aangetoond dat
het oorspronkelijke (basis)ontwerp [1]
slechts weinig aanpassingen behoeft voor
toepassing op een rwzi. Dit betreft vooral
de filterregeling. Hierdoor is het vertrouwen
in een goed werkende praktijkinstallatie
- de eerste in Nederland - verder toegenomen.
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Enschede watert nieuwbouwwoningen af op 'rivierbedding'
In Enschede worden driehonderd woningen gebouwd waarvan het regenwater niet
in het riool verdwijnt, maar naar een
zogeheten wadi wordt afgevoerd. Dit is van
oorsprong de benaming voor een droge
rivierbedding in woestijnachtige gebieden.
Deze bedding wordt in het Enschedese
nieuwbouwproject op drie plaatsen
nagebootst. Voordelen zijn minder bodemverdroging en een geringere kans op overbelasting van het riool. Ook hoeft er
minder water gezuiverd te worden en
worden de kosten voor de aanleg van
2700 meter regenwaterriool uitgespaard.
Het regenwater komt via de dakgoten in de
drie wadi's terecht. Deze hebben ieder een
lengte van tweehonderd meter, zijn drie
meter breed en veertig centimeter diep.
De beddingen lopen langs de straten en
zijn omgeven door groenstroken.
Om zoveel mogelijk regenwater op te
vangen zijn de straten smal en hol en
lopen af naar de wadi's.
Daar trekt het in de bodem en wordt het
op natuurlijke wijze gezuiverd. Onder de
wadi's komt een grindsleuf, waarin het
water wordt opgeslagen. Daarna kan het
geleidelijk in de omliggende grond trekken. Ook is het mogelijk om het regenwater bovengronds vast te houden en het
hemelwater te gebruiken voor het
besproeien van de tuin en doorspoelen van
de toilet.
Bedenker van de wadi is ingenieur G. H.
Bruins van de gemeentelijke Bouw- en
Milieudienst. Tientallen Nederlandse
gemeenten hebben zich inmiddels bij de
bedenker gemeld met belangstelling om in
hun eigen gemeente wadi's aan te leggen.
(ANP)

