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Verslaßsymposium 'Regelen van stikstojverwijderingsprocesseninde praktijk'
InhetkadervanhetSTOWA-praktijkonderzock
'Monitorenvoorfosfaat enstikstof zijnenkele
jarengeledende toepassingsmogelijkheden
onderzocht voordecontinuebepalingvan
fosfaat enstikstofin rioolwaterzuiveringsinstallaties.Hieruit bleekdatmetdezemeetapparateneenvoldoendenauwkeurigenbetrouwbaar
meetsignaaltegenererenwasendatdezesignalengoedtoegepastkunnen worden inregelsystemenoprwzi's.Methetoogopdevoordelenen
deervaringen inhetbuitenland werdhetdoor
eenaantal waterkwaliteitsbeheerderszinvol
geachtomnaderonderzoekindepraktijk te
verrichtennaardemogelijkheden voorstikstofverwijdering. Ditpraktijkonderzoek isuitgevoerdindeperiode 1994-1997.Naasthet effect
vanderegelingopdestikstofverwijdering zijn
ookneveneffecten alsenergieverbruik,processtabiliteit,invloedopdefosfaatverwijdering en
gedragvandeslibvolume-indexinbeschouwinggenomen.Ookistijdensditonderzoek
aandacht besteedaanhetnut vandynamische
simulatiemethetprogrammaSIMBAbijde
optimalisatievanbestaanderwzi's.
Deresultaten vandezeenandere praktijkonderzoeken,deervaringhiermeezowelin
Nederland alsinhet buitenland enenkele
nieuweontwikkelingen ophetgebiedvan
procesbesturingoprwzi's,zijn tijdens de
studiedag 'Regelen van stikstofverwijderingsprocessenindepraktijk' aandeordegeweest.
Dezedagwerd verzorgddoor programmagroep3 vandeNVA.
DeheerWoudavanWaterschapdeAaging ab
dagvoorzitter kort inopdeveleinitiatieven
diedoordejaren heen ophetgebied vanstikstofverwijdering oprwzi'szijn genomenende
rijke historievanprogrammagroep3 vande
NVAwatbetreft hetorganiseren van themadagenopditgebied.Tevenswerddegestage
groeivandestikstofverwijdering opdeNederlandserwzi'sgepresenteerd. In 1997bedroeg
deze63 procent.Zoalsbekend ishetgestelde
doel75 procent in 2005.In stikstofvrachten
betekentdit eenhuidige verwijdering van
ruim 51.000tonstikstofeneennogextrate
bereiken verwijdering vancirca 11.700ton.
Inzijn presentatie'HetgeregelinNederland'
gafdeheerMeinemavanDHVWaterbveen
korteintroductieoverdetheorievan het
regelenomvervolgensintegaanopdebevindingen uit hetSTOWA-praktijkonderzoekop
vijfrwzi'sinNederland. Uithetonderzoekis
H j O * 1 .,»,

geblekendat implementatievanderegeling
veelalleidt tot verbeteringvande stikstofverwijdering.Sowiesokaninzijn algemeenheid
gesteld wordendat met meeraandachtvoor
hetzuiveringsproces hetrendement vaneen
rwzitoeneemt.Hetwasnietmogelijkomin
zijn algemeenheid 'debesteregeling'aante
geven.Detoepasbaarheid vaneenbepaald type
bcluchtingsregclinghangtondermeerafvan
desysteemconfiguratie, deaanwezigezuiveringscapaciteit endevereiste effluentkwaliteit.
Geenvandebeschouwdebeluchtingsregelingenheeft geleid toteenverslechterdeslibbezinkbaarheid. Doorhet instellen van beluchte
perioden bijlageaanvoeren indenacht kan bij
NH4-N-sturing langeperioden vanlagezuurstofconcentraties metalsmogelijkgevolg
mindergoede slibbezinkbaarheid,worden
voorkomen.Heteffect vanderegelingen ophet
energieverbruik wordt abgeringervaren.
Verderb metenigeregelmaatgeblekendat
technologen enmeet-en regeltcchnicinietop
dehoogtezijn vaneikaarsterminologie,waardoorspraakverwarringen en mbverstanden
kunnen ontstaan.
DeNederlandseervaringen zijn niet tevergelijken metdievandeonsomringende landen.
In Belgiëwordtdoordedoorgevoerdestandaardbatie vanhetontwerpvaneen rwziook
deprocesregeling betrokken,met andere
woorden bijeen bepaald typebeluehtingstank
hoorteen bepaald typeregeling.In Duitsland
b debeluchtingsregelinggeheelgericht ophet
onderschrijden vandeammoniumebvan(in
veelgevallen) 1 mgNH4-N/L Dezeovervloedigebeluchting heeft gevolgen voordeNO3-N
en P-gchalten.
Wat'Demeerwaardevandynamische simulatiebijN-regeling'kanbetekenen kwam aande
ordeindegelijknamige presentatievande
heerWitteborgvanVertbbv.Ab belangrijkste
voordelenvoorhetgebruik vansimulatie-softwareabSIMBAvoorhetontwikkelen van
regebtrategieén ten behoevevan stikstofverwijdering inacriefslibsystcmen.wordteen
afname vanhetrisicoentijdbesparing gezien.
Indepraktijk zalzeervoorzichtig tewerk
wordengegaan bijhet uittesten vaneen
nieuwrcgelconceptinderwzi.Hetrisicoisal
sneltegroot,dat dewerkingvanderwzi
nadelig wordt beïnvloed. Met simulatiemodellenishet mogelijk om ineen kort tijdsbestek
-inenkeleminuten inplaatsvan tientallen
dagen -het best haalbareconcept vooreen
praktijktest vast testellen.Belangrijke randvoorwaardehierbij isdat het SIMBA model
voldoendegoed isgekalibreerd Met het
IAWQ$1 modelab basisvoorde beschrijving
vandefde)-mtrificarieprocessen inacuefslibsystemenendebeschikbaarheid vande
geschiktemeetapparatuur en methoden,moet
het mogelijk zijn omtegeneenacceptabel*
inspanning tekomen totdebenodigdekali

bratie.Naastdebereidheid omeen dergelijke
meetinspanning teplegen ishet nagenoeg
nietmogelijk dekosten,zoalsookdebenodigdeinvestering inopleiding,endebaten
inzichtelijk temaken.Ookbeginteensteeds
duidelijker gatzichaftetekenen tussende
ervarengebruikersendegenen,dieenkele
oriënterendeervaringen hebben metSIMBA.
Alseenander belangrijk knelpunt wordt het
ontbreken van tocpassingsstandaarden gezien,
waardoor het vaakmoeilijk b een objectief
oordceltegevenoverdekwaliteitvaneen
uitgevoerdemodclleringsstudie.Het belangrijksteadviesom hetgebruik vanSIMBAeen
impuls tegeven,wasvolgensdesprekerdan
ookhetontwikkelen vandezetoepassingsstandaarden opbasbwaarvan het rendement
vantoepassingvanSIMBAkwantitatiefinzichtelijkgemaakt kanworden.Mogelijk kandit
geïntegreerd worden in hetprotocol'SIMBAgebruik',datdeSTOWAin 1999laatopstellen.
Enkelepraktijkervaringen voorhetoptimaliserenvandestikstofregcling bijhetWaterschap
RcggeenDinkelwerdgepresenteerd doorde
heerEllenbroek.Bijdit waterschapvindteen
gebiedsgerichtebenadering plaats,waarbijde
effluenteben voorderwzi's gedifferentieerd
zijn nietalleenopbasisvanhet75 procentgebiedscriterium,maarookrekening wordt
gehouden metdefunctie endekwalitcitsbcpalendeparametersvanhet betreffende ontvangendeoppervlaktewater.Verdergeldt ab
uitgangspunt dat bijprocesoptimalisatievoor
vergaandesrikstofverwijdcnng niet automatischenuitsluitend wordtgedachtaaneen
1verdergaande)verlagingvandeslibbelasting.
Bijvoorkeur wordt invullinggezocht inhet
toepassenvaninnoverendeconcepten,zoab
modelleren,het introduceren vannieuweveelbelovendetechnieken,optimaleprocesregelmgenenhet toepassenvan procesonderdelen
meteenmultifunctioneel karakter.Toegelicht
werdonderandereeengeoptimaliseerderedoxregelingopderwziTubbergen.Sturingvond
hierbij nietplaatsopabsolutegrenswaarden
vanderedoxpotentiaal.maarophetverloop
tijdens hetprocesvanintermitterende beluchtingopdezerwzi.Voorbeeldvaneenmulrivarubelestikstofregcling werdgegevenaande
hand vandeaanpassingvanderwziEnschedefwest),waarbijeengrootaantaleenheden
vandeacoetslibmstallatieeen multifunctioneelkarakter krijgen.Zokanbijvoorbeeld een
facultatieve tankoverdagdienstdoen ab
aanvullendemtxifkatieruiime en 'snachtsa»
aanvullendedemtrilkatterutmte Ookvoorbet
«uren vanvioUxbding.»Wandaenvoor *
fiwÉurmwijdenng zijnflexibele c o n n g u « 0 0
naaanpawmg»andezerwzibeschikbaar
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indeIndustriële Afvalwaterzuiveringsinstallatie(1AZI)vanDSM. DezeIAZIisgedimensioneerd vooreen volledigeverwijdering vanstikstof enbestaat uiteeneerstedcnitnficatic.een
nitrificaticen een tweededenitrificaae.Denirrificatic indeeerstedcnitrificatietankdoor
middel vanslibrecirculaticheeft duidelijk de
voorkeur bovenexterneCZV-doseringinde
tweededcnitrificatietank. Deeffectiviteit van
deCZV-doseringvoordenitrificatie blijkt
nogaleenstegen tevallen.Ervindt relatiefveel
opsbg vanditCZValsreservemateriaal inde
celplaats.TevenskaneengedeeltevandegedoseerdeCZVmcespoelennaar heteffluent ofer
kan na-dcnitnficatie indenabezinkersoptreden,datopdrijvend slibtotgevolgkan hebben.
Demogelijkheden vanproecsbesturingop
basisvanrespirometriewerd toegelicht door
deheerDraaijer vanGrontmijWater& Reststoffen aandehand vanpraktijkonderzoek op
derwziBcemsteren het laboratoriumonderzoek,dat wordt uitgevoerd bijdevakgroep
Waterzuivering vande Landbouwuniversiteit
Wageningen.
Uitdeexperimenten oprwziBcemsterbleek,
dat regelingvandebeluchting vaneenoxydaticslootopbasisvanrespirometriegoedmogelijk is.Deresultaten vande respiratieregeling
zijn vrijwel vergelijkbaar metde resultaten
vandezuurstofregeling. Voordeelvande
respiratiemeting, maar wat tegelijk ookeen
nadeel kanzijn, isdat hiermeegedetailleerde
informatie wordt verkregenover uitsluitend
deactuelezuurstofvraag vanhet acuef-slib.
Hierdoorzalnooit teveelworden belucht,
maar tevenswordtgeen informatie verkregen
overdedcnitnficatic. Uithet onderzoekbleek
verderdat hetenergieverbruik significant
zon 7procent)lagerisvoorderegelingop
basisvan respiratietenopzichtevanzuurstofregeling.Doormiddel van het uitvoeren van
eensimulatie metSIMBAkondezeencrgiereducticworden bevestigd.
Eénvandenieuwsteontwikkelingen voor
proecsbesturing vaneenacnef-sübsysteem is
deNADH-sensor.waarmeeeendirectemaat
kanworden verkregen voordeactiviteit vande
micro-organismen.HetNADH-signaal
reageert hierbijopdeaanwezigheid van zuurstofofnitraat rcdoxcondities'opanaloge
wijzealseen redoxsigrual.Belasnngsvaruties
worden metgroteregevoeligheid waargenomendan veranderderedoxcondiaes.alisde
matevanresponsonder andere afhankelijk
*»ndeslibbeUsangendusspeafick perrwzi.
'n DuitslandenDenemarken levertdeze
xntot deprimaire informatie voordebestufingvanhet toegepaste"Sjrmbw'-procom
doe rwn's.Dit 'Svmbw-proceswordtgeken"xtki doot simultane nimficanc-denitnfka* ">em gemengdsysteem,laftzuurstof

spanning (0,2-0,6mg/l),eenhogeslibconccntratic(6-10g/l)eneen lageSVI (40-80 ml/g).
Eengoedeeffluentkw.ilitcit werdgerealiseerd.
Gezienhet feitdat bijdezerwzi's tegelijkertijd meerdereaanpassingen zijngedaan naast
deregelingmet behulpvandeNADH-sensor
ishetvooralsnog nietduidelijk in hoeverrede
goederesultaten (gedeeltelijk)zijn toete
schrijven aandeintroductie vandeNADHsensoropdezerwzi's.Naast toelichtingvan
dezebuitenlandse voorbeelden werddoorde
heerHellingavandeTUDelft, vakgroep
Bioprocestechnologie,ingegaan openkele
praktijktesten metdeNADH-sensoropde
rwzi'sDokhavenenGenemuiden.Geblekenis
datdesensoralsmeetinstrument robuust,
eenvoudig teinstalleren enon-line toepasbaar
is.Bovendien vergtdesensor nagenoeggeen
onderhoud. Doordefragmentarische informatiewashetevenwel nognietmogelijk een
gefundeerd oordeel tevormenoverdemeerwaardediedesensorzou kunnen hebbenvoor
deNederlandsezuiveringspraktijk. Energiebesparing,eenverbeterd denitrificanerendement
(hogereslibleefrijd en voorkoming vanonnodigeCZV-oxidatie)eneenverminderdeslibproductiewordenonder anderegenoemdals
potentiëleclaimsvaneen geoptimaliseerde
processturingdoor middelvandeNADH-

Indelaatstepresentatie metdetitel 'Stikstofverwijdering;meteenvoudige middeleneen
optimaal resultaat' lichttedeheerMulderde
ontwerpfilosofie vanhet Zuiveringsschap
HollandseEilandenenWaarden toe. Voor
nieuwbouwofhetaanpassen vanrwzi'swordt
uitgegaan vanstandaard concepten,dievastgelegdzijn ineenalgemeen programma van
eisen(APVE).DitAPVE komt voortuitpraktijkervaringen.Dezeeisen worden bijgesteld
indien nieuwe inzichten uit de praktijk
daartoeaanleidinggeven.Tenaanzienvan
stikstofverwijdering zijn in hetAPVEonder
anderedevolgendeaspecten vanbelang:
- Standaard zaluitgegaan wordenvan
zuiveringssystemen zonder voorbezinking.hetgeendeBZVN-verhouding ten
goedekomt:
- Voorkleinebeluchangtankswordt uitgegaan vanapartevoortstuwingom teallen
tijden intermitterende beluchtingmogelijk temaken:
- Meetapparatuur blijft vooralsnogsimpel
mdevorm vanzuurstof-en redoxmcting
Dezemeten zijneenvoudigtekalibreren.
vergen weinigonderhoud en het meetsignaaliseenvoudig te interpreteren;
Regelingen blijven eenvoudig.Detraagheidwaarmeezeerlaagbelasteprocessen
reageren vereisengeengeavanceerderegelingen,maareenvoudigelogischeschakelingen aan uit.wachttijden)ofproportio-

-

neleregelaarszijn doorgaans afdoende;
Deslibbelastingvan0,045gBZV/(gd.s.^
iszeerlaag.Ditgeeft ruime mogelijkhedenom tenitrificeren en tedenitnficeren
onder nagenoegalleomstandigheden.Een
verhoging tot0,065gBZV/(gd.s.d)lijkt
mogelijk. Bijnogverdereverhogingzal
naarverwachtinggebruik moeten worden
gemaakt vangeavanceerdemeet-enregelapparatuur.

Desymposiumdagwerd afgesloten meteen
levendigediscussie,waarbij naastdegebruikelijkeinhoudelijke vragen en uitwisselingen
vanervaringen ookwerdgekekennaarde
plaatsvandestikstofverwijdering inhet totaal
vandeontwikkelingen enconsequentiesvoor
derwzi'sinzijn algemeenheid. Hierbij
zoomdedevoorzitter inopdevolgendevier
elementen/ontwikkelingen (zieschema):
- Ontwerp vanrwzi'svolgensconventionele
onrwerpcriteriaversusgeavanceerde
onrwerpcriteria;
Deregelingvanhet zuiveringsproces
volgenseenvoudige(02)regelingversus
complexere(meerparameter) regeling;
Depersonele inzetbijdedagelijkseprocesbegeleiding;
Hetkennisniveau vandemensen die bij
dedagelijkse procesbegeleiding betrokken
worden.

digesamenhangtussendeeerstetweeelementenbestaaten
datookdeconsequentiestenaanzienvanpersoneelen
kennisniveauhierlogischerwijsuitvo(gen.

Desymposiumdagwerdafgesloten meteen
aanbevelingomnabeluchringsregelingenin
detoekomstookmeeraandacht tegevenaan
het monitoren en regelen vandeslibprocessen.
Aangezien kosten voorslibverwerking momenteeleenaanzienlijk deeluitmaken vande
exploitatielasten vaneen rwzi.isdeverwachtingdateenbetereregelingvandesliblijn kan
resulteren invergaandekostenbesparingen.
Pasdan lijkt een integrale kostentechnische
afweging vooreen rwzigoedmogelijk. ^
Tom Wouda
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