NVA/STOWA-symposium 'Vergaande nutnëntenverwijdering, andersmetenen regelen?'

Goed geregeld leverthet zuiveringssysteem een betere effluentkwaliteit

De vraag op welke manier bij vergaande
nutriëntenverwijdering uit afvalwater het
zuiveringsproces in de toekomst moet
worden bestuurd, stond centraal bij het op
24 juni jl. gehouden symposium.
De dag werd georganiseerd in de RAI in
Amsterdam door programmagroep 3 van
de NVA, in samenwerking met de
STOWA.
Recente onderzoekresultaten laten zien,
dat er nieuwe mogelijkheden tot optimalisatie van het zuiveringsproces bestaan:
ontwikkelingen op het gebied van on-line
meetapparatuur maken een andere
aanpak van de procesbesturing mogelijk.
De inpassing van nieuwe meet- en regelapparatuur betekent veranderingen in de
procesbeheersing en procesvoering, en
een andere benadering wordt nodig bij de
realisatie van regelsystemen. De dag was
dan ook bedoeld als informatie-uitwisseling voor alle betrokkenen: beheerders,
procestechnologen en meet- en regeltechnici. De belangstelling vanuit de
diverse vakgebieden was met in totaal
170 deelnemers groot.

Voorbehandeling van het water is voor
een storingvrije en betrouwbare werking
van de procesanalyzer onontkoombaar.
Goede ervaringen zijn opgedaan met een
filtratie-eenheid, voorzien van Abcor
ultrafiltratie-modules.
In het geval van de rwzi Everstekoog, een
oxydatiesloot met simultane chemische
defosfatering, leverde de regeling van de
ijzersulfaat-dosering op basis van een
on-line orthofosfaatmeting een besparing
op van circa 25% in de chemicaliënkosten.
De totale jaarkosten voor een dergelijke
meting en regeling liggen op f 17.000,-.
Op de rwzi Hilversum van het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland zijn
proeven gaande om de dosering van
ijzerchloride in de voorbezinktank op
basis van het fosfaatgehalte in het influent
te sturen. De eerste resultaten zijn positief.
De 'on-line' analyse van fosfaat is inzetbaar voor continue controle, voor de
karakterisering van het influent, en voor
de regeling van de chemicaliëndosering bij
zowel de biologische als de chemische
fosfaateliminatie, aldus de heer Van Dijk.

STOWA-onderzoek
Ir. P. C.Stamperius (STOWA) gaf in de
openingsvoordracht inzicht in het onderzoekprogramma PNs 1992. Met name de
resultaten van het project PN 012 'Monitoren voor P en N' zijn belangrijk voor het
thema van het symposium.
Een aantal waterkwaliteitsbeheerders
heeft op praktijkschaal meetapparatuur
voor fosfaat- en stikstofverbindingen
getest. De resultaten laten zien dat de
meetsignalen voldoende nauwkeurig en
betrouwbaar zijn om een goed beeld van
het zuiveringsproces te verkrijgen. Hoewel
het regelen niet structureel is onderzocht,
zijn er aanwijzingen verkregen dat met de
geteste meetapparatuur de effluentkwaliteit ten aanzien van fosfaat en
stikstof kan worden verbeterd.
Twee projecten uit het STOWAprogramma voor de komende jaren
richten zich dan ook op deze problematiek. Hen ervan beoogt om door praktijkonderzoeken de toepassingsmogelijkheden voor procesbesturing te beoordelen
van een aantal 'on-line' geïnstalleerde
monitoren, het andere project zal zich
bezighouden met rekenmodellen voor
actief-slibsystemen.

On-line ammoniummeting
Op de rwzi Reeuwijk-Randenburg, een
installatie van het type oxydatiesloot, is
getracht de stikstofverwijdering te optimaliseren op basis van een on-line
ammoniummeting.
Ir.J. W.Mulder (Hoogheemraadschap van
Rijnland) besprak de resultaten van de
aanpassing van het zuurstofinbrengsysteem: één van de twee beluchters
wordt door een ammoniummeter, in
plaats van een zuurstofmeter, aangestuurd.
Na wat aanvankelijke problemen functio-

neerden de ultrafiltratie-unit en de
ammoniumelektrode vrijwel storingvrij en
betrouwbaar. De resultaten van de
stikstofverwijdering waren niet beter dan
in de oude situatie. Door de minimalisering van de zuurstoftoevoer daalde de
ammoniumomzetting terwijl dit werd
gecompenseerd door een afname van het
nitraat-gehalte in het effluent, en verder
steeg de slibvolume-index.
Voor aanvullend onderzoek wordt nu een
regeling van de twee beluchters op basis
van de ammoniumconcentratie en de
zuurstofconcentratie, eventueel aangevuld
met een nitraatmeting, overwogen.
Ammoniummeting blijft nodig voor de
bewaking van het nitrificatieproces, maar
in een oxydatiesloot reageert de NH 4 meting te traag op veranderingen in de
influentsamenstelling (organische verontreinigingen) en moet worden gecombineerd met een zuurstofmeter, was de
conclusie van de heer Mulder.
On-line nitraatmeting
Ook bij het Zuiveringschap Veluwe was
optimalisatie van de stikstofverwijdering
de drijfveer achter de proeven met een
on-line nitraatmeter.
Ing. R. van Dalen sprak over de behaalde
resultaten op de rwzi Hattem, een
oxydatiesloot met voorbezinking.
In eerste instantie is geprobeerd door
verandering in het zuurstofinbrengregime
de stikstofverwijdering te verhogen, maar
dat bleek niet mogelijk. In de afloop van
de aëratietank werd vervolgens een
nitraatmeter geïnstalleerd, en er werden
mixers voor de voortstuwing tijdens onbeluchte periodes gemonteerd. Ook in

Afb. 1 - An moniumprofielenover24 uur. oxydatiesloot.
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On-line P-analyse
Ing.J. W. van Dijk (Hoogheemraadschap
van Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier) gaf aan de hand van
twee praktijkvoorbeelden een overzicht
van de toepassingsmogelijkheden van
on-line fosfaatanalyzers op zuiveringsinrichtingen.
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Ultra filtratie unit.

Hattem werkten de procesfotometer en de
filtratie-unit na een wat moeilijke aanloopperiode betrouwbaar en zonder
problemen. Door één van de twee
beluchters aan de hand van het nitraatgehalte intermitterend te bedrijven kon
een N totaal -gehalte van rond de 8 mg/l
(85% stikstofverwijdering) worden
bereikt, ook tijdens de koude wintermaanden. Een bijkomstig positief resultaat
was de afname van het energieverbruik
voor de beluchting inclusief mengers met
10%, ondanks een gelijktijdige belastingstoename van 20%. De totale bedrijfskosten voor en procesregeling op basis
van nitraat bedragen inclusief mixers
f34.000,-per jaar.
Redoxmeting
Ing. H. A. P.Mollen (Hoogheemraadschap
West-Brabant) gaf in zijn voordracht
inzicht in het principe en de toepassingsmogelijkheden van een redoxmeting. Op
de rwzi Kaatsheuvel - een carrousel met
een chemische defosfatering - zijn praktijkervaringen opgedaan met een dergelijke meting. Ken regeling van een intermitterende beluchting op basis van een
redoxmeting is getest.
De redoxmeting blijkt in de praktijk een
betrouwbare meting en weinig storingsgevoelig en is met jaarlijkse lasten van
f3.400,- ten opzichte van andere
monitoren goedkoop.
Mollen wees erop dat het gevonden
redoxverloop in Kaatsheuvel wel goed
overeenkomt met in de literatuur
gevonden patronen maar dat de absolute
hoogte van de redoxpotentiaal per rwzi
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experimenteel vastgesteld dient te
worden. De bereikte effluentconcentraties
van stikstof (Ntoiaaj = 3 mg/l) zijn uiterst
veelbelovend, weliswaar in een periode
met zeer lage belasting en hoge watertemperaturen, maar over het halen van de
toekomstige stikstofeis bestaat op Kaatsheuvel geen twijfel.
Ook bij het Zuiveringschap West-Overijssel zijn ervaringen opgedaan met redoxmetingen.

Ing.F.A. Brandie besprak de resultaten
van de praktijkproeven op de rwzi's
Holten en Heino. Redoxmeting wordt op
de rwzi Holten, een propstroomsysteem
met biologische defosfatering, ingezet
voor de regeling van de recirculatiestromen. Met de huidige procesvoering
wordt een stikstofverwijdering bereikt van
circa 80% bij een fosfaatverwijdering van
95%.
De effluentkwaliteit van de rwzi Heino
(oxydatiesloot) voldeed ondanks de zeer

Afb. 2 - Verloop van deredoxpotentiaal. Je ()_,. NH4- .Y,en\'Oy-\'-eoneentratie ineen intermitterendbelucht
omloopsysteem.
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lage belasting niet aan de toekomstige
stikstofcis. Een combinatie van maatregelen - installatie van roerders,
blokkering van het influent tijdens de
beluchtingsfase, zuurstofregeling op basis
van een redoxmeter - bracht het stikstofgehalte terug naar 7 mg/l N„„;u,|. Verder
leverde de nieuwe regeling een energiebesparing van 14% op, als nadeel moeten
een hogere slibvolume-index en een
toename van de spuislibproduktie worden
vermeld.
Wil je met alternerende beluchting in een
oxydatiesloot vergaand stikstof verwijderen, dan zul je het influent moeten
kunnen bufferen en over een goed
gedimensioneerde selector en voldoende
zuurstofinbreng-capaciteit moeten
beschikken. Daarnaast zijn een goede
monitoring en regeling van het proces
nodig, was de stelling van de heer
Brandse.
Ervaringen in Duitsland
Een goed overzicht gaf Dipl.ing.
P. Baumann (Universität Stuttgart) over de
toepassing van procesanalyzers in Duitsland. Tot nu toe worden in Duitsland de
meeste monitoren voor de bewaking van
de effluentkwaliteit benut, en de praktijkervaringen met regelingen zijn beperkt tot
enkele proef- en praktijkinstallaties.
Aan de hand van drie voorbeelden
schetste Baumann de inzetmogelijkheden
voor ammonium- en fosfaatanalyzers.
Goede resultaten zijn bereikt met de
sturing van de zuurstofinbreng op basis
van de ammoniumconcentratie en - een
interessante variant - met een regeling ter
afvlakking van belastingvariaties. In het
laatste geval werd een ammoniummeting
gebruikt om gebufferd influent doelmatig
in het actief-slibproces te doseren.
De fosfaatmeting werd ingezet voor de
regeling van de ondersteunende
chemische defosfatering bij een biologische fosfaateliminatie.
Een mogelijke toekomstige toepassing van
procesanalyzers zou de regeling van
dosering van een interne of externe koolstofbron kunnen zijn.
Baumann legde de nadruk op het feit dat
een goede acceptatie van het nieuwe
'gereedschap' op de installaties voor
positieve resultaten doorslaggevend is,
anders - volgens Baumann - was het geld
beter in bijvoorbeeld parkbanken geïnvesteerd!
Dynamische simulatie
De voorafgaande voordrachten maakten
het duidelijk: de keuzemogelijkheid om tot
een procesregeling voor verdergaande
fosfaat- en stikstofverwijdering te komen
is groot. Een mogelijk hulpmiddel bij het
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inperken van de diverse regelscenario's
stelde ir.H. F. van derRoest
(DHV Water BV) voor: de dynamische
modelsimulatie.
DHV heeft het model 'Stream' ontwikkeld, gebaseerd op het IAWPRCmodel. Door een betere kalibratie en
vermeerderd inzicht in het model blijkt
het steeds beter mogelijk de praktijksituatie te benaderen. De resultaten van
de modelsimulatie worden betrouwbaarder en de computersimulatie kan een
reëel hulpmiddel zijn om kostbaar en/of
uitgebreid onderzoek te sturen c.q.
beperken.
Uit dynamische modelsimulatie bij de
projecten Utrecht en Kralingsveer is
gebleken, dat de optimaliseringmogelijkheden per lokatie zeer verschillend
kunnen zijn. Proeven op praktijkschaal, in
januari 1993 gestart, moeten nu de voorspellingen van het model verifiëren. De
eerste resultaten op de rwzi Kralingsveer
komen goed overeen met de simulatiewaarden, aldus de heer Van der Roest.
Resumé
In de loop van de dag werd duidelijk, dat
het vraagteken achter de titel van het
symposium gerust door een uitroepteken
mag worden vervangen. De biologische en
de chemische processen in een zuiveringsinrichting zullen in de toekomst directer
en strakker moeten worden gecontroleerd
en gestuurd. Hierbij kan de tijdens het
symposium gepresenteerde meetapparatuur uitstekend worden benut.
Omtrent de optimale regeling staan nog
veel vragen open. De meet- en regelsystemen zijn niet makkelijk overdraagbaar en moeten per rwzi 'passend' worden
gemaakt. Hier kan de computersimulatie
in de toekomst een rol spelen.
Interessant zijn de gedachten en ontwikkelingen rond het begrip 'good
housekeeping' op de installaties.
Hieronder wordt onder andere het
bufferen van influent ter vermijding van
een procesverstorende piekbelasting
begrepen. Dat zou op gespannen voet
kunnen staan met het nieuwe rioleringsbeleid. Een alternatief biedt het op het
symposium voorgestelde scenario, waarbij
buffering van afvalwater geïntegreerd in
het zuiveringsproces plaatsvindt.
Er zijn voldoende nieuwe mogelijkheden
om het zuiveringsproces te optimaliseren
om aan de toekomstige eisen te kunnen
voldoen en zo mogelijk - dat liet de dag
zien - nog een stap verder te zetten.
Dipl. ing. G. Both, dagvoorzitter
(Zuiveringschap Amstel en Gooiland)

Waterschappen tegen
belasting op slib
Het heffen van een verbruiksbelasting op
zuiveringsslib en baggerspecie werkt
vanuit een oogpunt van draagvlak voor .
het milieubeleid contraproduktief. De
waterschappen pleiten daarom voor een
vrijstelling voor deze afvalstoffen.
De heffing op afvalstoffen is bedoeld om
het storten van afvalstoffen te verminderen en preventie en hergebruik te
stimuleren. De waterschappen zijn van
mening dat door de milieumaatregelen die
ze in het verleden hebben getroffen de
kwaliteit van het zuiveringsslib niet meer
kan worden verbeterd. Aanvullende maatregelen zoals voor zink in dakgoten en
koper uit drinkwaterleidingen en voor
diffuse lozingen (luchtverontreiniging en
verkeer) vallen buiten de mogelijkheden
van de waterschappen. De verbruiksbelasting zal dus de hoeveelheid en de
kwaliteit van het te storten slib in geen
enkel opzicht beïnvloeden.
Landelijk gezien moeten de waterkwaliteitbeherende waterschappen als
gevolg van de belasting rekening houden
met een extra kostenstijging van naar
schatting 30 miljoen gulden per jaar. Wat
de extra belasting betekent voor de
baggerspecie is zelfs niet bij benadering
aan te geven. Dit omdat in het onlangs
door de regering vastgestelde Beleidsplan
verwijdering baggerspecie het bepalen van
de criteria voor het al of niet verwerkbaar
zijn van baggerspecie als een van de
speerpunten van verdere studie is geformuleerd. Gelet op de hoeveelheden
baggerspecie die jaarlijks vrijkomen moet
landelijk rekening worden gehouden met
nog eens vele tientallen miljoenen guldens
per jaar.
Het weg laten vloeien van gelden naar de
algemene middelen via de verbruiksbelasting zal het verkrijgen van het
benodigde draagvlak voor het milieubeleid volgens de waterschappen ten
onrechte en onnodig bemoeilijken.
(Persbericht Unie van Waterschappen)

Cursus Beheersen van
GIS-projecten
Het Expertisecentrum Geo-informatiekunde Nederland (GEON) organiseert
een driedaagse cursus 'Beheersen van
GIS-projecten'. De cursus wordt
gehouden op 8, 9 en 10 december 1993 in
Groningen.
Nadere inlichtingen: GEON, mevr. R. H.
Tienstra, postbus 3037, 9701 DA
Groningen, telefoon 050-749760.

