Tóch verrast met preprecipitatie op de rwzi Nieuwegein!

1. Inleiding
In het kader van het Rijn en Noordzee
Actie Plan wordt ernaar gestreefd om de
fosfor- en stikstofbelasting van de Nederlandse oppervlaktewateren met 50% te
verlagen. De doelstelling voor fosfor geldt
vanaf 1995. Meer dan ooit staan daarom
defosfateringsmethoden in de belangstelling, waarbij 'oude' technologieën niet
worden vergeten. Vooral preprecipitatie is
in een nieuw daglicht komen te staan,
nadat op verschillende rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) opmerkelijke resultaten zijn behaald [1,2,3].
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In maart 1992 is tijdens een landelijke
bijeenkomst bredere aandacht aan dit
onderwerp [4] besteed. Daarbij is geconcludeerd dat nog veel vragen moeten
worden beantwoord, voordat preprecipiA/b. 1-Plattegrond rwzi Nieuwegein.

Samenvatting
Sedert 1991 wordt op de rwzi Nieuwegein preprecipitatie toegepast. Bij een
relatief lage ijzerzout- en polyelectrolietdosering kan een effluentconcentratie < 1
mg P/l worden bereikt (voortschrijdend gemiddelde van 10 waarnemingen).
Ofschoon tijdens de periode van preprecipitatie minder slibuitspoelingen zijn
geconstateerd, kon geen significante verbetering van de SVI worden vastgesteld.
Verder is aangetoond dat onder gunstige omstandigheden lage N tMaar effluentconcentraties kunnen worden bereikt. Met een optimalisatie van de zuurstofinbreng wordt een jaargemiddelde N-concentratie < 10 mg/l verwacht. In dit
verband is voor het vaststellen van de mogelijkheden voor denitrificatie, de
afvalwatersamenstelling van evengroot belang als de vaak gehanteerde
CZV/N-verhouding.

tatie zou kunnen worden 'geaccepteerd'
als reëel alternatief. Hén van de vragen
gaat over de invloed van preprecipitatie
op het denitrificatieproces. In het algemeen wordt verondersteld dat bij toepassing van preprecipitatie de beschikbare
hoeveelheid organisch afbreekbaar
materiaal zodanig afneemt, dat geen
vergaande stikstofverwijdering meer
mogelijk is. Deze veronderstelling is ook
gebaseerd op praktijkervaringen bij overbelaste rwzi's. Deze zijn doorgaans echter
niet uitgelegd op vergaande stikstofverwijdering.
De toepassing van preprecipitatie op de
rwzi Nieuwegein is dan ook uniek, omdat
het ontwerp van deze rwzi wel is uitgelegd
op nitrificatie. Sinds mei 1991 wordt op
deze rwzi preprecipitatie toegepast. Doel

daarvan is de aëratietank biologisch te
ontlasten en zo mogelijk de slibbezinkeigenschappen te verbeteren. De resultaten zijn in dit artikel samengevat.
2. De rwzi Nieuwegein
De rwzi Nieuwegein is uitgelegd op een
ontwerpcapaciteit van 120.000 i.e. à 54 g
BZV en 3.500 nrVh. Het ontwerp [5] is
gebaseerd op een gemiddelde Nk]
effluentconcentratie van 14 mg/l bij een
slibbelasting van 0,11 kg BZV/(kg ds.d).
De huidige belasting bedraagt gemiddeld
112.000 i.e. à 136 g TZV.
De waterlijn van de rwzi Nieuwegein
bestaat uit een hoogbelaste voorbezinktank met een maximale oppervlaktebelasting van 4,0 m 3 /(m 2 -h), een Carrousel
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met een volume van 12.500 m en drie
nabezinktanks met een maximale oppervlaktebelasting van 0,7 m /(m -h). In de
Carrousel wordt de zuurstofînbreng en
voortstuwing door drie puntbeluchters
verzorgd. De zuurstofinbreng wordt
gestuurd op basis van één zuurstofsignaal
en is in verband met de effluentlozing op
rijkswater (de Lek) afgestemd op de
verwijdering van zuurstofbindende
stoffen. Het primaire en secundaire slib
wordt na gravitatie-indikking gezamenlijk
anaëroob gestabiliseerd en vervolgens
ontwaterd met een zeefbandpers. Een
plattegrond van de rwzi is weergegeven
in afbeelding 1.
De bedrijfsvoering van de rwzi Nieuwegein heeft in het voorjaar regelmatig te
kampen met slecht bezinkbaar slib. Een
tekort aan zuurstofinbrengcapaciteit mogelijk te wijten aan de combinatie
van een hogere belasting en een lagere
efficiency van de voorbezinktank - heeft
in 1991 geleid tot minder goede bezinkeigenschappen van het slib en daardoor
onaanvaardbare slibuitspoelingen. Om dit
proces een halt toe te roepen heeft de
provincie Utrecht besloten om vanaf mei
1991 de toepassingsmogelijkheden van
preprecipitatie te bezien en is een semipermanente proefinstallatie gerealiseerd.
Vooraf is op laboratoriumschaal een aantal
jartests uitgevoerd. Op basis van de
verkregen resultaten is besloten tot de
gecombineerde dosering van Fe(III)ClS0 4
en een anionisch vlokhulpmiddel.
3. Onderzoek
Om de effecten van preprecipitatie op de
werking van de voorbezinktank en de
stikstof- en fosforverwijdering te kunnen
vaststellen, is in het voorjaar van 1992
door de provincie Utrecht en DHV Water
BV op de rwzi Nieuwegein een onderzoek
uitgevoerd [6].
Gedurende de maanden februari en maan
zijn dagelijks de verschillende water- en
slibstromen volume-proportioneel bemonsterd. In de waterlijn betrof dit het
influent, het voorbezonken water, het
effluent en de gezamenlijke interne
retourstromen'. In de sliblijn betrof dit de
primaire en secundaire slibstromen.
Tijdens de onderzoekperiode zijn twee
fasen met verschillende chemicaliëndoseringen onderscheiden. In de eerste
maand is gemiddeld 12 g Fe J ~/m J en 0,5 g
PE actiel /nv gedoseerd, terwijl in de laatste
maand van de onderzoekperiode de
dosering is verhoogd tot respectievelijk
Met uilzondering van het overloopwater van de
suplusslib indikker; dit wordt rechtstreeks naar de
carrousel afgevoerd.

15 g Fe 3 + /m 3 en 0,6 g PE acüef /m 3 .
Na de onderzoekperiode is de
chemicaliëndosering opnieuw ingesteld op
12 g Fe 3 + /m 3 en 0,5 g PE actief /m 3 . Deze
dosering komt overeen met een
Fe/P-verhouding van circa 1 mol/mol.
Omdat onder deze omstandigheden in de
zomer van 1992 onverwacht lage stikstofeffluentgehaltes werden bereikt, zijn in dit
artikel ook de resultaten van de reguliere
bemonsteringen (183 x per jaar) opgenomen. Deze resultaten gaven aanleiding om op laboratoriumschaal enkele
denitrificatieproeven uit te voeren.
Van half september tot half december
1992 (week 36 t/m 51) is de preprecipitatie-installatie tijdelijk uit bedrijf
genomen. Het effect hiervan op de

effluentkwaliteit is ook in dit artikel
gepresenteerd.
4. Resultaten
In tabel I zijn de resultaten van januari
t/m augustus 1992 vergeleken met de
gekozen referentieperiode (1990).
In deze tabel is een aantal belangrijke
kentallen van beide perioden opgenomen.
Overigens moet bij de interpretatie ervan
rekening worden gehouden met het feit
dat tijdens de onderzoekperiode de
interne retourstromen een aanzienlijke
biologische belasting vertegenwoordigden.
Door de toename van de primair slibproduktie, nam de droge-stofbelasting van
de primair slibindikker toe tot 70 kg
ds/(m 2 -d). Ondanks een redelijk drogestofgehalte van het ingedikte primair slib

TABEL I- Resultaten nvzi Nieuivegein zonderenmetprepecipitatte [7J.
Referentie 1990

Periode
M e / P - v e r h o u d i n g (gem.)
Influent
• debiel
• CZV
• Nki
• P.Cal
• belasting
Voorbezinktank
• CZV-rendement
• Nki-rendement
• P, 0 I a a i-rendement
• ss ( l , 2 / / m G F A - f i l t e r )
• CZV/N-verhouding
Carrousel
• slibgehalte
• slibleeftijd
• SVI
• CZV-belasting
• N k :-belasting
Effluent
• CZV
•Nu
• NO.-N
• P,„,»ai

m-'/d
mg/l
mg/l
mg/l
R.ie

%
%
%

mg/l

g/l
d
ml/g
kg/(kgds-d:
kg/(kg ds-d)
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Onderzoek 1992
januari t/m augustus

0,0

1,0

24.080
487
41
5,9
119.400

22.680
481
45
6,5
114.500

_
2,9
9
140
0,23
0,025*
56
4,8
8,3
2,7

50
21
41
115
6,4
4,0
16
155
0,14
0 ,019
42
3,1
8,2
0,6

Schatting.
Afb. 2 - Slibvolume-indcx rwzi Nieuwegein1990t/m1992.
geen dosering

O)

E

preprecipitatie

geen
tioserindj

520

preprecipitatie

>*, x

x

*x* ^é%^

Ofschoon in 1992 minder slibuitspoelingen zijn opgetreden, blijkt dat de
sterke stijging van de SVI in het voorjaar,
ook met toepassing van preprecipitatie
niet wordt voorkomen. Uit microscopisch
slibonderzoek is gebleken dat vooral
Microtnx Parvicella overheerst.

geen dosering

x

*

-—-^ « Ä v J • x> ^ J ^ é ^ ^ '

,1 ^

4/&.3 -Effluentconcentratie Pmaa\ rwziNieuwegein 1992.

*

-

>V V"\ 1 .

Ç
Ë 1S

geen dosering

preprecipitatie

—

*

*$l ""IJl ƒ V ^~~"*x\

X

<»

*a

0)

" "

o

x *>i

C in
O
ü

"" *

*

\yy^\
*
_

x

xx ^ M * y x^ x % /
*

** *

XX

S
*

5.2. P-verwijdering
Over de onderzoekperiode in 1992
bedroeg de gemiddelde fosfor effluentconcentratie 0,6 mg/l. In diezelfde periode
bedroeg het maximaal voortschrijdend
gemiddelde over 10 waarnemingen
1,6 mg/l. In de periode januari tot en met
augustus 1992 wordt door slibuitspoeling
het voortschrijdend gemiddelde van 1 mg
P/l tweemaal overschreden (week 10 en
26). Als deze twee meetgegevens buiten
beschouwing worden gelaten, bedraagt het
maximaal voortschrijdend gemiddelde
juist 1,0 mg/l.
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Afb. 4 -Effluentconcentratie Ntotaai rwziNieuwegein 1992.
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Uit afbeelding 3 blijkt dat deze situatie
problematisch is, daar waar het gaat om
het bereiken van een voortschrijdend
gemiddelde over 10 waarnemingen van
maximaal 1mg P/l. Overigens wordt er
door de provincie Utrecht naar gestreefd
om op de rwzi Nieuwegein aan een jaargemiddelde P-effluentconcentratie van
1 mg/l te kunnen voldoen.
Om de slibbezinkeigenschappen positief
te beïnvloeden zal op korte termijn de
beluchtingscapaciteit worden uitgebreid.
Verder zal, wanneer zinvol de aanwezige
contacttank - die overigens buiten bedrijf
is - worden omgebouwd tot selector.
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4/Z>.5 - Effluentconcentratie N03-N rwziNieuwegein 1992.

(circa 6%), bevatte het overloopwater een
aanzienlijke hoeveelheid 'fines'. Bij de
berekening van de verwijderingsrendementen van de voorbezinktank is de
invloed van de interne retourstromen
meegenomen.
In afbeelding 2 is de maandgemiddelde
SVI vanaf 1990 weergegeven. In de
afbeeldingen 3, 4 en 5 zijn grafisch weergegeven respectievelijk de P 1 0 l a a r , N totaal en NO,-N-effluentconcentraties over
1992. Ook zijn de voortschrijdend
gewogen gemiddelden over 10 waar-

nemingen opgenomen en is onderscheid
gemaakt naar de periode met en zonder
preprecipitatie.
5. Bespreking
5.1. Slibbezinkbaarheid
Goede slibbezinkeigenschappen zijn van
groot belang om slibuitspoeling te voorkomen. Uit afbeelding 2 kan worden
geconcludeerd dat in tegenstelling tot
ervaringen elders, op de rwzi Nieuwegein
door de toepassing van preprecipitatie
geen duidelijke verbetering van de slibvolume index (SVI) is geconstateerd.

In het onderzoek van februari en maart
1992 is geconstateerd dat bij een verhoging van de Fe(III)-dosering van
0,9 naar 1,2 mol/mol, zowel de gemiddelde Pu„.la|-effluentconcentratie
enigszins wordt verlaagd, als het verloop
van de P, otaa r effluentconcentratie een
gelijkmatiger karakter vertoont.
Overigens zij hier nadrukkelijk vermeld
dat bij preprecipitatie de Fe/P-verhouding
alleen niet maatgevend is. Als naast de
P-verwijdering ook de N-verwijdering in
de beschouwing wordt betrokken, gaat het
bij toepassing van dit proces vooral ook
om een zo goed mogelijke afscheiding van
onopgeloste bestanddelen, en derhalve
om de vorming van een bezinkbare vlok.
Vanaf week 36 tot week 51 is de
chemicaliëndosering stopgezet. Het effect
daarvan op de effluentkwaliteit is in
afbeelding 3 duidelijk waarneembaar.
Nadat de installatie uit bedrijfis genomen,
stijgt de Ptotaar effluentconcentratie
tot de oorspronkelijke effluentwaarden
(zie tabel I).
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5.3. Stikstofverwijdering
Op basis van de weergegeven parameters
in tabel I kan worden geconcludeerd dat
conform de verwachting, de toepassing
van preprecipitatie een positief effect heeft
op het CZV en de P10taal-effluentconcentratie. Voor N k] - concentratie kan
ook een verbetering worden geconstateerd. Deze verbetering hangt onder meer
samen met enerzijds de afgenomen zuurstofvraag in de Carrousel en anderzijds de
sturing van de zuurstofinbreng, die gericht
is op de verwijdering van zuurstofbindende stoffen. Opvallend is daarom dat
de N0 3 -N-concentratie gemiddeld niet is
toegenomen, zeker als daarbij ook de
beschikbaarheid van afbreekbare organische stoffen in beschouwing wordt
genomen.
In de periode januari t/m augustus 1992
bedroeg de gemiddelde Ntotaai-effluentconcentratie circa 11 mg/l. Verwacht
wordt dat door optimalisatie van de zuurstofinbreng, ook in relatie tot het creëren
van een voordenitriiicatie-zone in de
Carrousel een jaargemiddelde N lol;ulI concentratie < 10 mg N/l kan worden
bereikt. In afbeelding 4 is duidelijk te zien
dat vanaf week 20 de N toular concentratie
gemiddeld lager is dan 10 mg/l. De lagere
stikstof effluentconcentraties worden
bereikt in een periode waarin de procestemperatuur relatief gunstig is voor de
stikstofverwijdering.
IIet NO,-N-aandeel in de N„
-effluentconcentratie is zowel in de periode met als
zonder preprecipitatie relatief groot.
In het algemeen wordt voor een
vergaande denitrificatie meestal een
theoretisch minimaal benodigde BZV/
N-verhouding van 2,86 gehanteerd.
Uitgaande van een CZV/BZV-verhouding
van 3 van het voorbezonken afvalwater,
bedraagt de theoretische minimale
CZV/N-verhouding 8,6. Op de rwzi
Nieuwegein is gebleken dat ook bij een
lagere verhouding onder gunstige omstandigheden stikstof vergaand kan worden
verwijderd. Zonder het uitvoeren van een
diepgaande analyse kunnen op voorhand
twee mogelijke redenen worden aangevoerd.
In de eerste plaats ontstaat door de
aanzienlijk toegenomen slibleeftijd en de
lagere N kj -belasting en CZV/N-verhouding meer ruimte voor het denitrificatieproces. In de tweede plaats kan worden
vastgesteld dat bij toepassing van preprecipitatie vooral de onopgeloste stoffen uit
het ruwe afvalwater worden afgescheiden,
terwijl de opgeloste - en makkelijk
afbreekbare organische - fractie niet

wezenlijk wordt beïnvloed. In dit verband
dringt zich dan ook de vraag op in
hoeverre preprecipitatie het denitrificatieproces daadwerkelijk nadelig
beïnvloedt.
5.4. Laboratoriumonderzoek
Om hierin meer inzicht te krijgen is op
laboratoriumschaal door DHV Water BV
een aantal denitrificatietesten uitgevoerd
[8]. Om eventuele adaptatieverschijnselen
te kunnen onderkennen is daarbij niet
alleen gebruik gemaakt van het actief slib
van de rwzi Nieuwegein, maar ook van
actief slib afkomstig van een oxydatiesloot.
In batch-opstellingen zijn vervolgens
denitrificatiesnelheden bepaald met
behulp van drie afvalwatersoorten,
waaronder die van de rwzi Nieuwegein.
Daarbij is onderscheid gemaakt naar
achtereenvolgens ruw afvalwater, voorbezonken afvalwater (24 uur bezinking)
en gepreprecipiteerd afvalwater (24 uur
bezinking en Fe/P-verhouding van
1,2 mol/mol).
Overeenkomstig de verwachting is uit de
testen gebleken dat grofweg twee fasen
met verschillende denitrificatiesnelheden
zijn te onderscheiden. In de eerste fase is
de denitrificatiesnelheid relatief hoog en
vindt omzetting plaats van het direct
opneembaar organisch materiaal. In de
aansluitende fase vindt denitrificatie plaats
van de minder gemakkelijk afbreekbare
fractie, die eerst moet worden gehydrolyseerd. De omzettingssnelheid in deze fase
wordt voornamelijk bepaald door de
hydrolysesnelheid van het organische
materiaal en ligt in vergelijking met de
eerste fase op een beduidend lager niveau.
Onafhankelijk van afvalwater- en slibsoort
werd relatief weinig verschil gevonden
tussen de denitrificatiesnelheden bij
gebruik van ruw en bezonken afvalwater.
Ofschoon enige adaptatie kon worden
vastgesteld, kan worden geconcludeerd
dat de bezinkbare fractie in de onderzochte afvalwatersoorten niet of nauwelijks bijdraagt aan de denitrificatiesnelheid.
De snelheid in de hiervoor aangegeven
twee fasen ligt bij gebruik van gepreprecipiteerd afvalwater gemiddeld circa 40%
lager dan bij gebruik van ruw of bezonken
afvalwater. De extra verwijdering van
colloïdaal materiaal door preprecipitatie
lijkt derhalve een duidelijk negatieve
invloed te hebben op de denitrificatiesnelheid. Overigens is hiermee nog geen
uitspraak gedaan over de denitrificatiecapaciteit. Een andere mogelijkheid is een
remming als gevolg van Fe(III) en/of door
verontreinigingen in de toegepaste
chemicaliën (zware metalen). Overigens

bleek uit de testen dat adaptatie aan
gepreprecipiteerd afvalwater een belangrijke rol speelt.
Verder bleek dat er geen directe relatie
kon worden vastgesteld tussen de
CZV/N-verhouding en de gemeten
denitrificatiesnelheden.
Daarvoor moet ook de samenstelling of
opbouw van de aanwezige organische stof
in beschouwing worden genomen.
6. Conclusies
Bij toepassing van preprecipitatie op de
rwzi Nieuwegein is gebleken dat bij een
relatief lage Fe en PE dosering kan
worden voldaan aan een voortschrijdend
gemiddelde van 10 waarnemingen van
maximaal 1mg P/l in het effluent, mits
slibuitspoeling kan worden voorkomen.
Ofschoon tijdens de periode van preprecipitatie minder slibuitspoelingen zijn
geconstateerd, kon op basis van ruim één
jaar praktijkervaring geen verbetering van
de SVI worden vastgesteld.
In tegenstelling tot de algemeen gehoorde
veronderstelling dat een vergaande stikstofverwijdering onmogelijk wordt
gemaakt door toepassing van preprecipitatie, is op de rwzi Nieuwegein aangetoond dat onder gunstige omstandigheden N louia |-effluentconcentraties kunnen
worden bereikt lager dan 5 mg/l. Met een
optimalisatie van de zuurstofinbreng
wordt een jaargemiddelde N-concentratie
< 10 mg/l verwacht.
Uit flankerend onderzoek is gebleken dat
voor het vaststellen van de mogelijkheden
voor denitrificatie de afvalwatersamenstclling van even groot belang is als de
vaak gehanteerde CZV/N-verhouding.
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