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Modelleringvannitrificatiein
snelfilters:fosfaatdoseringbij
eenlagewatertemperatuur
L. KORS, G E M E E N T E W A T E R L E I D I N G E N AMSTERDAM
A. W I N D , G E M E E N T E W A T E R L E I D I N G E N AMSTERDAM

Stornerendenitrificatie bijeenlagewatertemperatuur (0-3°C)bijdedrinkwaterproducrievan
GemeentewaterleidingenAmsterdam[GWA) hceftgeleid toteen tijdelijke overschrijding van de
ammoniumnorm. Methetdoserenvanfosfaat(33-50ug/1)bleekhetnitrificerendevermogenvande
snelfilters effectiefvergroottekunnenworden.Debacteriologischeafbraakvanammonium insnelƒ Itersisgemodelleerd eneenbelangrijk mstrumentgeivordenomhetprocestesturen.
Ammonium komtvannaturevoorinhet
ruwewaterdatGWAuitdeBethunepolder
onttrektvoordeproductievandrinkwater.De
concentratieervan kenteen seizoensfluctuatie.
Tijdens dezuiveringtotdrinkwater vindt
omzettingvanammonium plaats indeWatetleidingplasendenavolgendesnelfilters opde
vestigingLoenderveen.
Dewatertemperatuur schommeltopde
plastussendeoen25°C, waardoorde nitrificatiesterkwordtbeïnvloedendebacteriepopulatieszichsteedsmoetenaanpassenaanwisselende omstandigheden.
Aanpassing aan omstandigheden
Aanheteindevanhetzomerseizoen isde
populatienitrificerende bacteriëninevenwicht
metdesubstaatconcentratie.Onder normale
omstandigheden remtdedalende temperatuur
denitrificatie indeplas,hetgeenleidttoteen
geleidelijke toenamevanammonium opde
snelfilters.Depopulatienitrificerende bacteriënindesnelfilters zal,omalleammonium
volledigteblijven verwijderen, moeten
groeien,omdatenerzijds hetaanbodstijgten
anderzijds bijeendalende watertemperatuur
debacteriëleactiviteiténgroei afneemt.
NitrosomonasenNitrobzcterhebbeneen
zeerlagespecifiekegroeisnelheid.Onderoptimaleomstandigheden (3o°C)isditeensper
circa15uur.Bijeentemperatuur vanfC isdit
eensper150à200uur.Heterotrofe bacteriën
daarentegendelenzichonderoptimale
omstandigheden eensperanderhalftotdrie
uur.Alsdestijging vandeconcentratieinhet

Fosfaatlimitatie

snelfdterinfluent ofdedalingvantemperatuur
nietaltestetkis,zullendetraaggroeiende
nitrificerende bacteriënvoldoendetijdhebben
omtegroeienzonderdatervanammoniumdoorslagsprakeis.Eentesterkedalingvan
temperatuurofstijgingvandeammoniumconcentratiekanechtetleidentoteen (tijdelijke)
doorslagvanammoniumdoorhet snelfilrer.
Winter 1995-1996
Dewintelvan1995-1996kenmerktezich
dooreenlangevorstperiode,waarbijdewater-

Ajb. 1:

temperatuur overeenperiodevantweeeneen
halvemaandlagerwasdan2,5°Cenmeerdan
eenmaand lagerwasdan i°C.Ditresulteerde
ineenverminderdenitrificatieactiviteit opde
Waterleidingplasendenavolgende snelfilters,
watleiddetotammoniumdoorslagvande
snelfilters.Ditkangeheelverklaardworden
uitdeverminderdemicrobiëleactiviteit bij
lagere watertempetatuur.
Destagnerendeammoniumafbraak inde
snelfilters leiddetottweeopmerkelijke observaties:teneerstebleefondanksdeextreem
lagetemperatuur (0-3°C)deafbraak constant
op0,8mg/l.Ditisopmerkelijk, omdatinde
literatuur nitrificatie bijdezetemperatuurals
'niethaalbaar'wordtbeschouwd;tentweede
ttadgeentoenameopvandeafbraak overde
snelfilters, ondankshetfeit datvoorgaande
jarendeverwijderingscapaciteit vanammoniumvandefilterswelgeleidelijk toenam.
Geconcludeerd werddatdeactiviteitvande
populatienietwerdbeperkt,maatdegtoei
vandepopulatiewel.

Opgrond vanobservatiesindebedrijfsvoeringenvergelijkbare ervaringen bijPWN
werdvermoeddatfosfaatlimitatie (mede)
oorzaakwasvoorhernietverdertoenemen
vandeammoniumafbraak overdesnelfilrers:
zesdagennadatop 16februari 1996eenadditionelefosfaardosering vanverdund fosforzuurophetinfluent vandesnelfilters (33ug/l]
wasgerealiseerd,werdeensnelletoenamevan
denitrificatie waargenomen(afbeelding 11.
Dezewaarnemingonderstreept devermoede
fosfaatlimitatie.
Metdefosfaatdosering bleekGWAeen
effectief middelinhanden tehebbenomin

SeizoensjluctuatievandeammomumconcenrratiemhetinfluenteneffluentvandeWaterleidingpias
(=influentsnelfilters)endesnelfilrers.
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werd doorslag voorkomen (afbeelding 3).
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MaximaleenbenodigdegroeisnelheidvandepopulatieNitrosomonas'mhetsneljilter.
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compenseren. (uTC) Uitgaande van deArrheniusvergelijking (Klapwijk en Snodgrass, 1982)
kan met de maximale groeisnelheid en de activeringsenergie voor de actuele temperaruur de
maximaal groeisnelheid (u mM j) bij die temperatuur wotden berekend.

Voorspellen van ammoniumdoorslag
Om in het geval van dteigende ammoniumdoorslag tijdig gealarmeerd te worden
opdat passende maatregelen genomen
kunnen wotden (zoals fosfaatdosering), is een
ammoniumdoorslagmodel ontwikkeld waarin
depopulatieomvang van de nitrificerende

Tevens wordt rekening gehouden met
benodigde groei ter compensatie van afsterving (uD).Indien de laatste factor groter is dan
deeerste, is ammoniumdoorslag te verwachten. In afbeelding 2 zijn voor een periode van
15jaar deze factoren weergegeven.

flora centraal staat en de watertemperatuur en
substraatconcentratie als input wotden
gebruikt (Kors era/, 1998).

Evaluatie van dit model leert dat, in het
kritische temperatuurstraject van o-8°C,in83
procent van degevallen dat ammoniumdoorslag kon worden voorspeld, doorslag ook
inderdaad isopgetreden. Een dreigende herhaling van ammoniumdoorslag in de winter
1996-1997werd door dit model herkend en
door een tijdige inzet van de fosfaatdosering

Aan de hand van degroeiparameters van
Nitrosomonas kan worden berekend hoe
groot de benodigde groeisnelheid moet zijn
om de daling van de tempetatuur en/ofde
stijging van de influentconcentratie te
H 2 0 . 8-zooo

In het nitrifkatiemodel is fosfor als limiterende factor meegenomen. Aangezien in het
effluent van desnelfdters zuurstof in
voldoende mate aanwezig is,wordt dit als
niet-limiterend beschouwd. Voorde beschrijving van het gehele nitrificatietraject zou
rekening gehouden moeten worden met zowel
deactiviteit en groei van Nitrosomonas en
Nitrobzcter. Dit komt door het feit dat laatstgenoemde (verantwoordelijk voorde omzetting van nitriet in nitraat) bij een temperatuur
boven 13°Calssnelheidsbeperkende stap kan
worden beschouwd (Stowa, 1997).In het effluent van desnelfdters wordt nitriet echter in
concentraties gevonden die rond de detectiegrens (0,05mg/l) liggen.Daarom isbij de
ontwikkeling van het model geen rekening
gehouden met de tweede stap van de nitrificatieprocessen. In het model isgeen rekening
gehouden met de zuurgraad.

i ! s « i ; • d4 -

Modeluitkomstoverdecalibratieperiode(1-1-1995[ / m 16-4-1997)mu <fewerkelijkgedoseerdehoeveelheden
fosfaat.

navolgende wintets bij lage watertemperatuur destagnerende groei van de ammoniumafbraak verder op te heffen en normoverschrijding te vootkomen (afbeelding 3).

Verbetering van het mode!
In het eerste doorslagmodel werd het fdter
beschouwd alséén integraal systeem, hetgeen
voor een pragmatische benadering redelijk
werkt, maar een te weinig nauwkeurige
beschrijving vandebiologische processen
geeft. Vooreen betere beschrijving is een
model ontwikkeld gebaseerd op het model van
Willemse (1994).Hierbij wordt uitgegaan van
een biologische flora die in verschillende cellagen, variërend in bacteriedichtheid, op het
dragermateriaal (fdterzand) groeit.

In het nitrificatiemodel wordt het filter
over dehoogte inzes compartimenten opgedeeld en wordt de nitrificatie beschreven als
een dynamisch proces in tijd en plaats.Elk
compartiment wordt voor de waterfase
beschouwd alseen ideaal gemengde rankreactot tetwijl het zand (=vaste fase) in het
compartiment dienst doet als dragermateriaal
voor de bacreriepopulatie. De compartimenten
zijn in seriegeschakeld zodat het effluent van
compartiment ï het influent van compartiment 2is,etc.Het snelfilter wordt van boven
naar beneden doorstroomd. In het model
wordt rekening gehouden met meerdere cellagen en diffusielimitatie voor de vloeistof- en
biofilm rond het dragermateriaal. DeAcalibratieperiode begon 1januari 1995en liep tot 16
april 1997.
Vooreen uitgebreidere beschrijving van
het ontwikkelde model wordt verwezen naar
Vander Aa(1999,2000)die dit model als grondslag heeft gebruikt voor vervolgonderzoek.
Resultaten
In afbeelding 3 zijn deresultaten weergegeven van de simulatie en van de werkelijke
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ammonium bij een watertemperatuur van 03°C.Opgrond van theoretische beschouwingen kan dit effect worden onderbouwd. In de
literatuur isdit verschijnsel nauwelijks
beschreven.
Modelmatige beschrijving van de ammoniumafbraak geven een goede beschrijving
van de waargenomen observaties.Op grond
van de simulatieresultaten kan worden aangenomen dat een fosfaatdosis van 13-20pg/1een
nagenoeg vergelijkbare groei van Nitrosomonas veroorzaakt. Gebleken isdat deze dosering
in de winter van 1996-1997een bevredigend
resultaat opleverde.
Voordeliteratuuropgaveziepagina..*

Simulatieresultatenbij'doseerscenano'svanoen33 \ig/l
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Bacterieconcenrratiein/ilterlaa^ 1 bijverschillendejósfaatdoserm.g.

situatie zoals die zichinde winters 1995-1996
en 1996-1997hebben voorgedaan. Het effect
van fosfaatdosering op het nitrificerende
vermogen van het filter isduidelijk tezien. De
beschrijving van de ammoniumverwijdering
met het hier gepresenteerde model levert een
betrouwbaarheid op van 0,074mg/l (dit isde
deviatie in de ammoniumconcentratie van het
effluent van het snelfilter).
Interessant zijn de modelsimulaties die
beschrijven wat het doorslagpatroon zou zijn
wanneer absoluut geen fosfaat of wanneer
preventief fosfaat zou zijn gedoseerd in de
beide genoemde winters. In de praktijk werd
respectievelijk y$en nul dagen ammoniumdoorslag waargenomen (=overschrijding van
de wettelijke norm van 160pg/1).

april) preventief fosfaat gedoseerd, dan zou
geen doorslag zijn opgetreden (afbeelding 4).
Effectieve concentratie
In het model wordt per compartiment
onder andere debacterieconcentratieop het
filterzand berekend. Modeluitkomsten geven
voor her eerste compartiment aan dat de
bacteriegroei bij een dosering van 13-20 pg/1
(afbeelding 5)nagenoeg gelijk isaan groeibij
een dosering van 33pg/1.Op grond hiervanis
dedosering inde winter ï^ó-ippy aangepast
met gunstig resultaat (afbeelding 3).Deze
concentratie ligt dicht bij de10pg/1dieinhet
vervolgonderzoek van Van derAa(1999en
2000)alseffectief naar voren zijn gekomen.

Discussie
Alsgeen fosfaat gedoseerd zou zijn, had
een ammoniumdoorslag van respectievelijk
122en 76dagen plaatsgevonden. Wasechterin
de winterperiode (1november tot en met 30

Empirisch isvast komen testaan dat het
doseren van een fosfaatoplossing tot een
concentratie van circa 33pg/1effectief is voot
het herstel van het volledig verwijderen van
H2O
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