PLATFORM

het zandbed tijdens hetfiltratieproces continu
wordt gereinigd. Vooreen gedetailleetde
ptocesbeschrijving wordt vetwezen naatde
literatuurverwijzing. Deinstallatie wordt
onder vrij vervalgevoed vanuit denabezinktank,wat inhoudt datdefiltertank in zijn
geheel onder maaiveldniveau isgeplaatst (zie
afbeelding r).

'Efjluentçolishingoprwzïs
RuurloenWeill:eenprimeur

Ter hoogte van de ovetstott uitde nabezinktank wotdt hetwater over een zeefgeleid
voor de verwijdering van takken enbladeren.
Tegelijkertijd wordt ijzerchloridesulfaat gedoseerd voor de binding van ortho-fosfaat. De
filterinstallatie isuitgerust met drie eenheden
van elkro,5m 2 oppervlak. Defilters hebben
een bedhoogte van 1,5 meter (korrelfractie 1,2
tot 2mm).Voot dezuivering inWehl zijn
slechts twee van dedrie eenheden in bedrijf
Demaximale specifieke hydraulische belasting
bedraagt t4 mV(mz.h).
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De rioolwaterzuiveringsinstallaties Ruurlo enWehl vanhetWaterschap Rijn en IJsselzijn eind 1997
volledig vernieuwd enuitgebreid met eenejjluentpolishmg-iustallatic waarbij gebruikgemaakt
wordtvancontinujiltratie. Ditisdeeerste keerdateen nageschakeldejiltrarie wordt toegepast op
communaal afvalwater inNederland. Opdezewijze blijkt een kwalitatief hoogwaardig effluent te
kunnen wordengeproduceerd, datgeschikt isvoor lozing opkleineenkwetsbare watergangen.
Inhetbeheersgebied van het Waterschap
Rijn enIJssel treedt op diverse plaatsen verdroging op.Eén van demaatregelen diehet
Waterschap Rijn enIJsselwilde nemen, is het
conserveren van gebiedseigen water van
voldoende kwaliteit, waardoor de grondwaterstanden worden verhoogd endekwelintensiteit enhetoppervlak waarover ditoptreedt,
worden vergroot.

zuiveringen iseind 1996begonnen. Eenjaar
later zijn beidezuiveringen opgestart.
In de tabellen ren2 zijn respectievelijk
enkeleontwerpuitgangspunten ende effluentstreefwaardes opgesomd. Ten aanzien vande
streefwaardes isonderscheid gemaakt naarhet
seizoen. Ter vergelijking zijn de lozingseisen
opgenomen.

Deafgelopenjaren werden regelmatig
kleinere zuiveringen gesloten. Het afvalwater
werd danmetpersleidingen naar naburige
grotere zuiveringsinstallaties gebracht. Deze
aanpak was wel efficiënt, maar bleek verdroging van hetgebied verder inde hand te
werken. Het water werd namelijk vanuitde
grotere zuiveringsinstallatie geloosd opde
IJsselofin grote watergangen alsdeOude
IJssel,die hetwater snel uithet gebied afvoeren.Door dekleinere zuiveringsinstallaties
zoals inRuurlo enWehl teverbeteren, kanhet
gezuiverde afvalwater langer inhet gebied
blijven. Voorwaarde isweldatheteffluent zeer
schoon is,omdat geloosd wordt op kleineen
dus kwetsbare watergangen.

Effluentpolishing

Ontwerp
Beidezuiveringen zijn uitgerust meteen
laagbelaste biologische zuivering inde vorm
van een oxydatiecircuit met geïntegreerde
voordenitrificatiezone. Hierdoor wordt een
vergaande BZV-verwijdering, nitrificatieen
denitrificatie gerealiseerd. De nageschakelde
vlokkingsfiltratie heeft als doeldevergaande
verwijdering van fosfaat enzwevende stof
Voordeze optie isgekozen na uitgebreid
onderzoek met een proefinstallatie oprwzi
Wehl.Met de complete vernieuwing van beide

Het fikraat wordt onder vrij verval afgevoerd naar de Baakse,respectievelijk de Wehlse
Beek.Bijonvoldoende aanvoer van water naar
dezuivering wordt het fikraat gerecirculeerd.
Het continu vrijkomende waswatet (citca0,75
mV(m2.h)J wordt vetzameld en teruggepompt
naar hetbeluchtingscircuit. Indevoorde
zandwassing benodigde perslucht (rtot3
NmV(m2.h)) wordt voorzien door middel van
een persluchtinstallatie, voorzien van een
koeldroger entwee schroefcompressoren.De
installatie iszo uitgelegd datmeer perslucht
wordr ingebracht (met alsgevolg:een snellere
zandwassing) als debelasting opdeinstallatie
toeneemt. Dit wotdt geregistteerd aan de hand
van devuilopbouw over de filters.

De filterinstallaties op beide zuiveringen
zijn identiek opgezet enuitgevoerd ineen
betontank. Dekern van de installatie bestaat
uit continue opwaartse zandfiltratie, waarbij

Tabel1.

Degehele installatie iszeer compact

Ontwerpuitgangspuntenrwzi's.

Parameter

rwzi Ruurlo

inwonerequivalenten(i.e.)
gemiddelddagdebiet(1113/d)
maximumdebiet(m3/h)
BZVbelasting(kgBZV/d)
N-Kj belasting(kgN-Kj/d)
P-belasting(kgP/d)
ontvangendoppervlaktewater

Tabel2.

rwzi Wehl

9.460

8.500

1.500

1.400

410

320

510

460

105

100

15

17

BaakseBeek

WehlseBeek

Effluentcritenarwzi's.

Parameter

zomer
(april-oktober)

winter
(november- maart)

Wvo

P-totaal(mg/lP)
N-totaal(mg/l N)
zwevendestof(mg/l)

o,t5

1,0

2,0

5.0

10,0

15,0

5.0

5,0
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Luchtfoto van rwzi Ruurlo met links naast het bedrijfsgebouw deverdiept aangelegdejilterinstallane.
(Foto: DeJong Luchtfotografie).

gebouwd; met inbegrip van het ruimtebeslag
van het gebouwtje, waarin de persluchtinstallatie en de regelkast zijn ondergebracht is het
specifieke ruimtebeslag circa 2,5m 2 per m 2
filteroppervlak.
Kosten
De totale investeringskosten voor de
polijstingsfiltratie van rwzi Ruurlo bedroegen
één miljoen gulden. Dejaarlijkse vaste kosten
bedragen 70.000gulden,terwijl de operationele
kosten (energie,onderhoud, bedrijfsvoering,
chemicaliën) circa 40.000gulden perjaar zijn.
advertentie

Despecifieke kosten voor de nageschakelde
polijsting bedragen hiermee 11 gulden 60per
vervuilingseenheid. Met de huidige hoge actuelepiekfactor van de installatie (gedifimeerd
alsde ratio tussen de ontwerpcapaciteit en de
gemiddelde hydraulische belasting) van6,6
bedragen de specifieke operationele kosten in
dezesituatie 20cent per m3.In andere situaties
isde piekfactor vaak de helft. De operationele
kosten komen dan uit op 10cent perm3.

april 1999issteeds voldaan aan de effluentcriteria zoalsgehanteerd volgens tabel 2.De
fosfaateis wordr gemiddeld bereikt met een
molaire metaal/fosfaat-verhouding van circa
0,9.Mededoor de retourstroom van ijzerhoudend waswater naar de biologie wordt een
groot deel van het fosfaat daar al gebonden.
Gemiddeld wordt het fosfaatgehalte in de
biologieen de nabezinking verlaagd van 5,7
mg/l Ptot 0,9mg/l P. Het restant wordt verwijderd tot concentraties lager dan 0,10mg/l in de
polijstingsfiltratie. Het effluent verlaat de
zuivering met zwevende stofconcentraties
lager van gemiddeld 2mg/h. In de huidige
configuratie wordt de installatie ingezet voor
deverwijdering van zwevende stofen fosfaat.
Demogelijkheid bestaat om in de roekomst
dezelfde installatie ook in tezetten voor biologischedenitrificatie. Daarmee kan simultaan
een vergaande fosfaat- en stikstofverwijdering
worden gerealiseerd.NOx-N concentraties
lager dan één mg/l zijn daarbij haalbaar, f
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Als een vis in het water...
Zovoelen wij ons als het er om gaat uw watervraagstuk te vertalen
in een pasklare oplossing. Van standaardproducten tot maatwerk
installaties, van onderzoek tot realisatie. Astraco levert zowel
tijdelijke als permanente installaties.
Astraco staat met een enthousiast team van specialisten voor u klaar!
Enkele recente projecten:
• biologische denitrificatie en polijsting van communaal en
industrieel afvalwater
• kringloopsluiting met polijstingsfiltratie, membraantechnologie en UV
• aërobe biologische zuivering van grondwater voor
PAK/MAK afbraak
• vlokkingsfiltratie van oppervlaktewater als
voorbehandeling voor demiwaterbereiding
• spoelwaterbehandeling in de drinkwaterbereiding
• (biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits

Voormeer informatie:
AstracoWater EngineeringBV
T.deBoerstraat 24,8561 ELBALK
tel. 0514-608765,fax. 0514-608766
e-mail: astraco@paques.nl
internet: www.paques.nl
Astraco is onderdeel
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