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Veelzuiveringen zijn uitgerust met een
fysisch-chemische voorzuivering omzoveel
mogelijk zwevendestofin deeerstezuiveringsstap teverwijderen. In het
Scandinavische afvalwater isongeveer70
procentvandeverontreinigingen geadsorbeerd aanzwevendestof(inNederland 30
procent).Het verschilberust waarschijnlijk
opdelangere verblijftijden en actievere
biologische omzettingen in deNederlandse
riolen.

N I E U W E T E C H N I E K E N K U N N E N VOOR N E D E R L A N D
INTERESSANT Z I J N

DelegatieTU Delft
bezoektrwzi's in
Scandinavië
DeonderzoeksgroepAfvalwater van desectie GezoudheidstechniekvandeTUDelft bezochtafgelopen maanddrierioolwaterzuiveringen inZwedenenNoorwegenenmaakteookkennismetde
onderzoeksprogramma'svandetechnischeuniversiteiten inLund,GotenburgeuTrondhcim.
Deelnemersaan deze reiswaren prof.ir.], vanderGraaf dr.ir.J. deKoning, ir.A. van
Nieuwenhutjzen, ir.J. Roorda,f Tang MSc,ir.J. Verkerkenir.A. Mels(LUWMilieutechnologie],
Deonderzoeksthema's inScandinaviëop
hetgebied vanafvalwater sluitengoed aan
bijdievandesectie Gezondheidstechniek
vandeTUDelft, zoals fysisch-chemische
voorzuivering (onder andere polymeren als
vlokmiddel,influent-filtratie en flotatie],
ammoniumverwijdering door ionenwisseling,membraanfiltratie en deeltjestelling.
Doelvandereis washet verstevigenvan
decontacten tussen deuniversiteiten en
kennis maken met deScandinavische praktijk. InZweden enNoorwegen worden
zuiveringsconcepten en -technieken
gebruikt dieookvoorNederland interessant
zijn, maar noggeen toepassing hebben
gevonden,zoals het strippen van ammoniak
uit eenammoniumrijke deelstroom, ruimtebesparende technieken zoals het Kaldnesproces(indekoudegebieden worden veel
rwzi'soverdekt]enduurzame slibbehandeling(KREPRO-proces].

Scandinavië en water
Het waterbeleid inZwedenen
Noorwegen lijkt tweeslachtig: duurzame
zuiveringstechnieken worden toegepast,
terwijl niet bijster zuinig omgesprongen
wordt met de(grote)watervoorraden. Het
drinkwaterverbruik bedraagtzo'n 225liter
perpersoon perdagen lekkages in het
drinkwaterleidingnet variërenvan 10tot50
procent.Drinkwater kostongeveer4,50
gulden per kubieke metet,de behandeling
van afvalwatet ishierin verdisconteerd. Dit
laatste isongunstig voorde afvalwaterzuiveringen omdatdezevaakaanzienlijk meer
waterzuiveren dan het geproduceerde
drinkwatet (infiltratie- en regenwatet).
Devuilconcentraties in het rwzi-influent
zijn aanzienlijk lagerdan inNederland

vanwegedeverdunningvanhet afvalwater
(zietabel 1). Oorzakenzijn hethogewaterverbruik, infiltratie vandrinkwater en

Nederland*

stof

Vanwegedelage afvalwatertempetatuten in dewinter (3,5 C) wotden veel
zuiveringen inNoorwegen overdekt.Door
het toepassen van biofilmsystemen in plaats
vaneenactiefslibproces wordtdeoppervlaktebeperktgehouden.Dankzij dehoge
slibleeftijd in biofilmsystemen is nittificatie
bij lagetemperaturen toch mogelijk.Voor
denitrificatie wordt vaakeenexternekoolstofbron gedoseerd.Alternatieve koolstofbronnen uit rejectiewater ofhetCambi-

Zweden
Ryaverket
Gotenburg
238
107

Noorwegen
Lillehammer
rwzi
139
41

(mg/l)
600
(mg/l)
220
(mg/l)
(mg/l)
55
21
17
NKjeldahl
(mg/l)
9
3.7
2
Ptotaal
227
Zwevende stof
250
70
(mg/l)
* STOWA rapport "Fysisch-chemische voorzuivering van afvalwater" Vol 29;
CZV
BZV
TOC

Noorwegen
VEAS
Oslo

-

70
22
3.6
211
1998.

Tabel1: Influentkorakteristiekenvanafvalwater inNederland,ZwedencaNoorwegen.
grondwater inhetrioolstelsel,regenwaterafvoerdoorgemengdestelselsenhet smelten
vansneeuwinaprilenmei.InGotenburgen
Oslobestaat het hoofdtiool uiteentunnelsysteemdat isuitgehouwen inderotsen met
eendiameter vantweetotzesmeter.
Denormen met betrekking totdekwaliteitvan heteffluent zijn gelijk aande
Nederlandse normen ofstrenger.
Noorwegen (geen lid vandeEU)heeft zich
door middel vanhet Noordzeeverdrag
verplicht omstikstofte verwijderen.

Tabel2:

proces(slibhydrolysc)worden onderzocht,
maarderesultaten vallenvooralsnog tegen.
InZwedenen Noorwegen iseen
discussiegaandeofslibgebruikt kan
wotden indelandbouw. Momenteel krijgen
deboeren inNoorwegen hiervoor betaald.
Verbranding vanslib isniet gangbaar.

Reisverslag
Deroureging langsdeZweedse westkustviaLundenGotenburg naar Osloin
Noorwegen.Vandaaruit werdde tocht

Overzichtvandekwaliteitseisenvoorejjluent,gebaseerdopjaargemiddelden.

stof

CZV
BZV
TOC
Ntolaal
Ptotaal

Zwevende stof

Nederland

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

50
20
10
1
10

Zweden
Ryaverket

Noorwegen
Lillehammer
rwzi

15*

7

15*
0.5*

70%
0.25

Noorwegen
VEAS

70%
90%

'tijdelijkeeisentot hetjaar2000
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vervolgdnaar Lillehammer aan het
Mjesameer enoverdebesneeuwde
Dovrefjell naar Trondheim.
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Kemira Kemwater,
Helsingborg(S)
Het KREPRO-procesiseenslibbehandelingsproces dat vermindering vanslibvolumeen hergebruik van waardevolle stoffen
bevordert. Gegistofontwaterd (5procentds)
slibvanderwziHelsingborg (150.000i.e.]
wordt behandeld ineen full-scale proefinstallatie,ontwikkeld doorKemira
Kemwater.Vierwaardevolle producten
worden uit het slib teruggewonnen: fosfor
met een laaggehalteaanzware metalen,
hoogenergetische biobrandstof coagulanteneneen koolstofbron diegebruikt kan
worden bijdenitrificatie. Het proces bestaat
uitslibhydrolyse,ontwatering met centrifuge (45 procent ds,biobrandstof), precipitatievan ijzerfosfaat uit het fikraat en
ontwatering metcentrifuge. Coagulanten
enorganischestof(koolstofbron) komen in
het uiteindelijke fikraat terecht.
Bijhet procesworden veelchemicaliën
gebruikt voordezuurgraadcorrectie en
preciptiatie.VolgensKemwater verdient het
proceszichbinnen 10tot 13jaar terug;de
winst ligt ondermeer inde verminderde
slibtransportkosten enverkoop van
producten.
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Bioftlmdrqgers van hetKaldncs-proccs.
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Lund Tekniska Högskola,
Lund (S)
Professor [eslaCourJansenstaat aan het
hoofd vanhet vorigjaar opgerichte
Department ofWaterand Environmental
Engineering (WEE).Erwordtonder andere
onderzoek verricht naar het KREPRO-proces
enscheidingstechnieken zoals flotatie.
Promovendus MansLundh onderzoekt het
stromingspatroon ineen rechthoekige
flotatie-installatie bijverschillende hydraulischebelastingen.Eenbelangrijke parameter
daarbij isdeflotatietijd. Deeltjes metaangehechte bellenmoetenvoldoendetijd krijgen
omnaardeoppervlaktetekunnen stijgen
omdaareendrijflaag tevormen.Voorlopige
metingen wijzen uit dat bij hydraulische
belastingen kleinerdan 15meter peruur een
goedebelafscheiding plaatsvindt.Omde
belvormingendebel-deeltjes-interactie in
detail tekunnen bestuderen worden
opnamengemaakt met eenendoscoop.
GRYAAB, rwzi Ryaverket,
G o t e n b u r g (S]
Ryaverket wordt beheerd doorGRYAAB,
eenbedrijfdat eigendom isvan gemeente
Gotenburgenzesomliggende gemeenten.
Tussen 1995 en 1998isRyaverket verbouwd
ten behoevevanstikstofverwijdering eneen
H20

BïobedmetvcrdeelsituatieinderwziinGotenburg(Gryaab).

groterecapaciteit (acht kubieke meterper
seconde).Wegensdebeperkte ruimte zijn de
nieuwe nabezinktanks bovenopde
bestaande tanks gebouwd, waardoor de
capacireit vandenabezinking isverdubbeld.
Deverhoogdeactief-slibbassins zijn tien
meterdiep.Het procesbestaat uit roosters,
voorbezinking, actiefslib met voor-denitrificatie ensimultane fosforverwijdering,
nabezinking ennanitrificatie ineenoxidatiebed.De'sliblijn' bestaat uit gravitatie
indikking,slibgisting en slibontwatering
meteen filterpers ofcentrifuge. Primair slib
wordt behandeld met een'stepscreen' om
grovedelen teverwijderen diede menging

indeslibgisting kunnen storen.
Generatoren en bedrijfsauto's worden
aangedreven doorhet geproduceerde biogas.
Tijdens het bezoekaan Ryaverketis
kennisgemaakt met ChalmersTekniska
Hógskola uit Gotenburg.De afdeling
Gezondheidstechniek begint binnenkort
eengroots opgezet onderzoek naar
'Susrainable urban water management'. Het
nationale projecr biedtplaats aan 15onderzoekers verdeeld overvier universiteiten.
Eenander interessant onderzoek isdat naar
desedimentatie-eigenschappen vanactief
slib(Bntt-MarieWilén).

Dedeelnemersaandestudiereis.V.l.n.r. A.Mels.J.Verkcrkj.deKoning,J. vanderGraaf,].Roordn,A. vanNieuwenhuyzenen].Tang.

Rwzi VEAS,Oslo (N)
Voordeinderotsengebouwde rwzi
VEASiseen compact zuiveringssysteem
ontwikkeld (Qmax= 3,4kubiekemeterper
seconde).Het concept isgebaseerd opeen
vergaande fysisch-chemische voorzuivering
voor fosfaat- endeeltjesverwijdering met
eenbiofilm-systeem alsnazuivering voor
CZV-enstikstofverwijdering. Devoorzuivering bestaatuitgrofvuilroosters, een
beluchte zandvang met PAX-dosering(soms
aangevuld met ijzerchloridc) eneenhoogbelastevoorbezinktank met amonischpolymeer dosering.Alshetinfluent erg verdund
iswordt zeewater,magnesium ofcalcium
toegevoegd om positiefgeladen ionente
verkrijgen vooreenbeterevlokvorming. De
nazuivering bestaatuitbeluchte nitrificerendefiltersenanoxische denitrificerende
filters (beidevanhettypeBiofor)endedoseringvaneenexterne koolstofbron. De
sliblijn bestaatuitindikking,hydrolyse,
anaërobeslibgisting, kalkdosering, ontwateringdoor membraanfilterpersen enthermischevacuumpersen (dsgroter dan90
procent].Uit deammoniumrijke rejectiewaterstroom wordt doorluchtstrippenen
neutralisatie metsalpeterzuur ammoniumnitraat geproduceerd.
Ondanks hergebruik vanenergieen
stoffen zijn deoperationele kosten hoog.

Rwzi Lillehammer,
Lillehammer (N)
DerwzivanLillehammer (70.000i.e.)
behandelt hetwater vanLillehammeren

omliggende gemeentes.Dezuivering isin
1993-15)5)4verbouwd envlaknade
Olympische Winterspelen van 1994in
gebruik genomen.
Hetzuiveringsproces bestaatuitroosters,zandvang,voorbezinking,hetKaldnesprocesennabezinking met PAX-dosering.
Slibwordt per tankwagen naar dezuivering
in Gjovikgebracht voorverderebehandeling.
Erisvooreen Kaldnes-proces gekozen
vanwegehetverdunde afvalwater en geringe
beschikbare oppervlak.Het gepatenteerde
Kaldnes-ofMovingBed Biofilm
Reactor(MBBR)-concept combineert devoordelen van het actiefslibproces eneen slib-opdragersysteem.Biofilmdragers (01 cm)
wordeninhetwaterinbeweging gehouden
door beluchting inaërobeofdoor roerders
inanaërobe reactoren.
Het totaledrageroppervlak iscirca350
vierkantemeter perkubiekemeter reactorinhoud, wateenequivalent biomassagehalte
van 10gramper litergeeft. Hogebelastingen inkleinere reactorvolumes zijn
mogelijk, terwijl recirculatie vanslib achterwegekan blijven. Nabezinking blijft nodig,
maar invergelijking metconventionele slibop-dragersystemenis deaanvoer vandrogestofnaar denabezinking veel uniformer.
ProcessenalsBZV-verwijdering, nitrificatie
endenitrificatie kunnen ruimtelijk worden
gescheiden, zodatdeontwikkeling van
processpecifieke biofilms mogelijkis.

NTNU en SINTEF,
Trondheim (N)
Deafdeling Gezondheidstchniek vande
Technischeen Natuurwetenschappelijke
Universiteit van Noorwegen (NTNU)staat
onder leidingvan profdr. Wolfgang
Schillingen prof Hallvard Odegaard.
SINTEFiseen commercieel onderzoeksinstituut dat opveelgebieden nauw samenwerkt met NTNU.Interessante onderzoeken
vanSINTEFzijn filtratie, adsorptieen
ioncnwisseling metgemodifieerd LECA
(LightExpanded ClayAggregate)voor
ammoniumverwijdering, enookenergieproductie met behulp van RO-membranen
opbasisvaneenosmotisch drukverschil
(drinkwater).
Actueleonderzoeken vanNTNUzijnhet
Kaldnesprocesalsbiofilter, sedimentatiein
devoorbezinktank incombinatie met polymeer-enmetaalzoutdosering (hiermee kan
deslibproductieindebiologische zuivering
verminderd worden),toepassingvan
membraanfiltratie bij deverwijdering van
Natural OrganicMatter uitoppervlaktewater,hetverwijderen vangasuitwateren
scheidingvan biovlokkenuithet effluent
vanbiofilmreactoren endeinvloed van thermische voorbehandeling van zuiveringsslib
opanaërobe vergisting (deenergiebalans
lijkt vooralsnog positief).
ir.JetskeVerkerk
Voormeerinformatie:(015)z/&4026,
e-niai(j.m.verkerk@ct.tudc[ft.n( f
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