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wordtnitrificatie genoemd.Informulevorm
zietdateralsvolgtuit:
zNH4++302 Nitroso-groep^ 2 NO 2 -+H 2 0 +
4H+ +energie
zN02-+0 2 Nitro-groep

Nitrificatieinsnelfdtcrs:
praktijkonderzoek en
modellering

WateruitdeBethunepolder,dehuidige
ruwwaterbron vande rivierplassenwaterleiding,bevatenkelemg/lammonium.Indeze
concentraties ishetammonium opzichniet
schadelijk.Alshetdrinkwater ammonium
bevatkanzichechterinhetleidingneteen
populatieMrroso-bacteriënontwikkelen,die
eengrootdeelvanhetammoniuminnitriet
omzet.Depopulatie IVirro-bacteriënkanzich
pasontwikkelen alseralnitrietaanwezigis.
Denitrietafbraak zalaanvankelijk achterblijvenbijdenitrietvotming.Denitrietconcentratieinhetleidingnetkanoplopentot
schadelijke concentratiesvanenkelemg/l
(norm islagerdan0,1 mg/l).Omnitrietophopingennagroeiinhetleidingnet tevoorkomen,ishetnoodzakelijkdatammoniumdoor
detweegroepennitrificeerders (vianitriet)in
nitraatwordtomgezet.Inderivierplassenwaterleidinggebeurtditindewaterleidingplaseninbiologischactieve snelfilters.
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GemeentewaterleidingenAmsterdam heeft insamenwerking metTUDelft proefinstallatie-onderzoekuitgevoerd naardemogelijkhedenvoornitrificatie insnelfilters vo'o'rdeWaterleidingpiasvan
derivierplasscnwaterleiding.Ookinkoudeperioden bleekvolledigenitrificatie vanruwBethunepolderwatermogelijk, mitshetwatertenminste 10pg/I orthqfosjaat bevat.Deonderzoeksgegevenszijn
gebatikt omecusimulatiemodel voornitrificatie insnelfilters tekalibreren.Hetmodellijkt eenveelbelovendhulpmiddel voorscenariostudics,jilterontwerp enprocessturing.
GWAonderzoektdemogelijkheden voor
uitbreidingvande rivierplassenwaterleiding.
Eenbelangrijke optieisdeverdubbelingvan
debestaandezuiveringvan31 naar 61 miljoen
kubieke meterperjaar.Omdatmetnamede
aanlegvandetweedewaterleidingpias duur
entijdrovend is,wordtgezochtnaar mogelijkhedenvoorverblijftijdsverkorting indeplassen.Bijverblijftijdsverkorting zalonder
anderedenitrificatie indeplasafnemen. Om
volledigenittificatie teblijven garanderen
voorzieteenaantalvandealternatieven ineen
extrasnelfiltratiestap vóórdewaterleidingplas.
Omdemogelijkheden voornitrificatiein
dezesnelfilters aantegevenzijn proefinstallatie-onderzoek,aanvullende respiratiemetin-

genenmodelonderzoekverricht.Geziende
stagnerende nitrificatie indesnelfilters nade
waterleidingplas indewintervan1995/15196
lagdenadrukhierbijopfosfaatlimitatie bij
lage temperaturen.
Noodzaak
BacteriënvandeMrroso-groep kunnen
ammonium oxiderentotnitriet.Bacteriënvan
deNtrro-groepkunnen nitrietverderoxideren
totnitraat.Deketenvanbeideprocessen
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Principe
Indesnelfilters bevindende nitrificerende
bacteriënzichineenbiofilm op dezandkorrels.
Denitrificeerders benuttendeenergiediebijde
oxidatievrijkomt voordeopbouwvancelmateriaalenhetonderhoudaandecellen.De
groottevandenitrificerende populatiehangtaf
vanenting,groei,afsterving,enuitspoelingin
dehistorievanhetfilter.Desubstraatopnamesnelheidblijktsterkafhankelijk tezijnvande
waterkwaliteit,metnamevandetemperatuur,
zuurgraadendebeschikbaarheid vansubstraat.
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Detotaleomvangvandenitrificatie hangt
afvandegroottevandepopulatieende
substraatopnamesnelheid.Opdetheorievan
substraatopname doorbacteriënwordtinhet
intermezzodieper ingegaan.
Proefinstallatie-onderzoek
Indewinter van1997/15198zijn inde
proefinstallatie teLoenengedurendezeven
maandendrieproefsnelfilters bedreven.Elk
vandefilterswerdmeteeninfluent vaneen
verschillendekwaliteitgevoed.Hiertoewerd
hetruweBethunepolderwater opdrieverschillendewijzen voorbehandeld, tewetendoor:
coagulatie-vlokvorming-sedimentatie,Dynasand-vlokkingsfiltratieen ultrafiltratie
(afbeelding 1).De ammoniumconcentraties
vanhetruwwater endeeffluenten vande
snelfilters zijn weergegeven inafbeelding 2.
Deorthofosfaatgehaltes vandeinfluenten van
desnelfilters zijn weergegeven inafbeelding 3.
Opvallend isdathetwatervóórdewaterleidingpiaseenzuiveringsstap ondergaatom
detroebelingenhetfosfaatgehalte teverminderen.Eenlaagfosfaatgehalte (richtwaarde1525 (jg/1)isgewenstomalgenbloeiindeplaste
voorkomen.

Afb. z:

Bijde coagulatie-vlokvorming-sedimentatieende Dynasand-vlokkingsfiltratie wordt
ijzerchloride gedoseerd(respectievelijk 6en1,5
mg/l).Hetijzerchloride bindtvrijwel alhet
orthofosfaat. Deeffluenten bevatten nogwel
kleinehoeveelhedenparticulair fosfor, maar
datkannietofnauwelijks doorde nitrificeerderswordenbenut.Denitrificatie indesnelfilters nadezedefosfateringsstappen isniet
volledig,maarwordtbeperkt doordelage
orthofosfaatconcentraties. Vanaf23februari
1998 isdirectvóórdezesnelfilters fosforzuur
gedoseerd(afbeelding 2).Vóórhetsnelfilter na
coagulatie-vlokvorming-sedimentatiewerd
5Mg/l gedoseerd.Ditverbeterdedeammoniumverwijdering aanzienlijk. Vóórhet snelfilternaDynasand-vlokkingsfiltratie werd
10pg/1gedoseerd.Tiendagen nahetbeginvan
dedoseringwasdenitrificatie indit snelfilter
volledig.
Bijdeultrafiltratie wordt uitsluitend het
particulair fosfor afgevangen, alhetorthofosfaat kanhetmembraanpasseren(circa
10 |jg/l).Ditbleekvoldoendeomvolledige
nitrificatie inhetachtergeplaatste snelfilter
mogelijk temaken.Opgemerktwordrdathet
effluent vanhetsnelfilter aanvankelijk
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Afb. 3:

Ortkofosfaatconcentrattes influenten sneljiltratie.

nauwelijks nogzuurstofbevatte,waardoorde
nitrificatie gelimiteerd werd.Natweemaandenishetinfluent extrabelucht,waardoordit
probleemwerdverholpen.
Modellering
Alsuitgangspunt voordemodelleringis
hetnitrificatiedeel vandemodulevoorbiologischefiltersvanhetmodelStimelagenomen.
DezemodulewordtmomenteeldoorTU Delft
ontwikkeldenisgedurendeditonderzoekop
eenaantalpunten aangepast.
InStimela-biofilt wordthet snelfilter
vereenvoudigd toteenaantal horizontale
lagenfiltermateriaal.Hetmateriaalisgedeeltelijk bezetmeteennitrificerende biofilm.De
lagenwordeninseriedoorstroomd.Elkelaag
wordtalseenidealemengerbeschouwd.De
keuzevanhetaantallagenisbepalendvoorde
matevandispetsieinhet (model)filter.
Stimela-biofilt iseendynamischmodel;
depopulatiegrootte hangtafvandehistorie
vanhetfilter.Afhankelijk vandewaterkwaliteitindelaagzaldenitrificerende populatiemeerofmindersubstraat opnemen enin
omvangtoe-ofafnemen. Vanbelangisde
werkelijkesubstraatconcentratie diedebacteriënindebiofilm ervaren.Doordatdebacteriënsubstraat opnemen isdeconcentratiein
debiofilm namelijk lagerdandieindebuikvloeistof Desubsttaten wordendoor diffusie
vanuitdebulkvloeistofdoordevloeistof-en
biofilm naardebacteriëninde biofilm
getransporteerd.
Voordevolgendestoffen wordrperlaag
eenmassabalansopgesteld:ammonium,
nitriet,zuurstof,orthofosfaat, koolstofdioxide
enwaterstofcarbonaat. Aangeziendewaterkwaliteitbepalend isvoordesubstraatopnamedoor-endegroeisnelheden van-de
nitrificeerders kunnen dewaterkwaliteit ende
substraatopname alleenimpliciet uitde
massabalans wordenbepaald.Metbehulpvan
degroeisnelheden wordenuiteindelijk de
benodigdemassabalansen vootdeNitroso- en
deMrro-populatieopgesteld.
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Uitdeliteratuur,het proefinstallatieonderzoekenderespiratiemetingen zijn alle
relevantegroeiparameters vande nitrificeerdersgekwantificeerd. Metbehulp vandeze
getallen iseeneerstekalibratiestap doorlopen.
Hierbij zijn meetgegevensuithet proefinstallatie-onderzoekgebruikt.Deammoniumconcentratiesvaneenvalidatierun zijnweergegeven inafbeelding 4.
Eriseenhulpmiddel ontwikkeld waarmee
deverschillendepotentiële groeisnelheden
vandenitrificeerders ineengrafiek worden
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geplot. Hierdoor isdirect zichtbaar door welk
substraat de nitrificatie opdat moment wotdt
gelimiteerd. In afbeelding 5zijn de potentiële
groeisnelheden in debovenste laagvan het
snelfilter na Dynasand-vlokkingsfiltratie
weergegeven.Denitrificatie is aanvankelijk
niet volledig,maat wordt gelimiteerd door de
orthofosfaatconcentratie. Opdag 130is gestart
met het doseren van fosforzuur. De groeisnelheid wordt erdoor verhoogd, en binnen tien
dagen isde nitrificatie volledig (ammoniumlimitatie).

Substraatlimitatie
Ingevalvan overmaat aan substraat isde
stofwisselingssnelheid in een gezonde cel
recht evenredig met deactieve enzymconcentratie;de werkelijke substraatconcentratiedoet er niet toe.
Indien desubstraatconcentratie laag wordt
(ordegrootte van dezogenaamde affiniteitswaarde),zalde reactiesnelheid afnemen. De
reactiesnelheid wordt dan bepaald door
zowelde enzym- alsde substraatconcentratie.Deze wotdt beschreven met de Michaelis-Menten-vergelijking:
*.i _

[S]
I
K m + [S]
J
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Wanneer destofwisseling wordt gelimiteerd
door ée'nsubstraat en al het substraat wordt
benut vootgroei (verwaarlozing maintenance) kan ookdegroeisnelheid met een
Michaelis-Menten-vergelijking worden
beschreven. Monod heeft dit aleerder empirisch vastgesteld:
<?°' =
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In feite zijn deMichaelis-Menten- en de
Monodconstanten aan elkaargelijk; ze
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Conclusies
Proefinstallatie-onderzoek heeft aangetoond dat volledige nitrificatie in snelfilters
vóór de waterleidingpias mogelijk is,mits het
watet ten minste 10pg/1otthofosfaat bevat. In
de rivierplassenwarerleiding kan dit worden
bereikt door voor tezuiveren met behulp van
een membraanfilter ofdoor een fosforzuurdosering toe te passen.
Het ontwikkelde simulatiemodel bevestigt deze tesultaten en is een krachtig hulp-

worden aangeduid met de term affiniteitswaarde.
Om tegroeien hebben bacteriën verschillende soorten substraat in een bepaalde
vethouding nodig. Indien de reactiesnelheid
van een tweede substraat S2groter is,zal
substtaat S,ofzullen tussen- ofeindproducten van de reactieketen zich ophopen in de
cel.Hietdoor zal op eengegeven moment de
reactiesnelheid weer afnemen (in feite zijn
alle reacties evenwichtsreacties;als een
tussen- ofeindproduct niet meer voldoende
wordt weggenomen loopt de reactie ook
'terug':de reactiesnelheid neemt afen komt
in evenwicht met de reactiesnelheid van het
limiteiende substraat).Normaal gesproken
zal slechts één van de substraten 'volledig'
benut worden. Dit is het limiterende
substraat.
Om te kijken welk substraat het limiterende
substraat is,wordt voor elk relevant
substraat een potentiële groeisnelheid op
basis van het betreffende substtaat berekend.
Dewerkelijke specifieke groeisnelheid zal
gelijk zijn aan de kleinste potentiële groeisnelheid. Het bijbehotende substraat is het
limiterende substraat.

middel voor scenariostudies, filterontwerp en
processturing.

Gevolgen voor uitbreidingsscenario
Vooralsnog biedt het feit dat volledige
nitrificatie in snelfilters vóór de waterleidingplas in principe mogelijk isgoede vooruirzichten op mogelijkheden voot verblijftijdsverkorting in de plas.
Een onbeantwoorde vraag is in hoeverre
volledige nitrificatie voor deplas gewenst is.
Er kunnen zich daarin en in desnelfiltets na

u 5 P c c =min(uP o t ,ur,...)
Dewetkclijkc substtaatopnamesnelheden
worden berekend met:
dS
dt

H

[X]
Ys

Desubstraatopname kan nooit onbeperkt
groot worden. Erzalaltijd een limiterende
factor aanwezig zijn. Merk opdat in het
geval van volledige nitrificatie er ook sprake
isvan substraatlimitatie: deammonium- en
nittietconcenttaties zijn de limiterende
factoren.
Km=Michaelis-Mentenconstante g/m'
Ks=Monodconstante voor substraat S g/m*
S= substraatconcentratie g/ms
T = tijdsinterval sec.
umix= maximale groeisnelheid (functie van
tempetatuur en zuurgraad) i/sec.
uPots= potentiëlegroeisnelheid, bij limitatie
door substraat Sr/sec.
usp«=specifieke groeisnelheid i/sec.
v'= initiële reactiesnelheid g/(m'.s)
vmix= maximale reactiesnelheid g/fm'.s)
X=concenttatie bacteriën gd.s./m>
Y3«yield op substraat Sg d.s/g
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deplasgeennitrificerendepopulaties handhaven.Bijammoniumdoorslagvandefilters
voordeplas(piekbelastingenenextremekou)
zaldenitrificatie indeplasenindefilters na
deplastelangzaam opstartenomhet
verhoogdeammoniumaanbod omtezetten.
Doorhetnitrificatiemodelvoorsnelfilterste
koppelenaaneenwaterkwaliteitsmodel vóór
dewaterleidingplas kandenitrificatie indeze
scenario'sintegraalwordendoorgerekend.

kunnencontactopnemenmetdesectieDrinkwater
vandeTUDelft, dhr.Rietveld(015)27847jz. f
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Platform
Platform-artikelen wordeninprincipein
zwart/wit afgedrukt. Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoeten wij
daarvoorextradrukkosten inrekening
brengen.Neemhiervoorcontactopmetde
redactie.Platform-artikelen wotdeninde
regel,alsdetedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatstOpderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeartikelenen
dewijzewaaropzeingeleverd moeten
wotden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbij opiedere
paginaéénillustratiegeplaatstkan
worden.
Weeskritisch methetgebruikvantabellen
engtafieken.Dezenemenvaakveelruimte
in,zijn nietaltijd verhelderendenzorgen
voorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaaktkunnen worden.

biologische actievefilters. Afstudeerverslag TU Delft.
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