Vergaande P- en N-verwijdering in oxydatiebeddeninrichtingen;
vóórpreeipitatie-onderzoek op de rwzi Willem Annapolder

Inleiding
De rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi)
Willem Ânnapolder verwerkt een groot
deel (circa 70%) van de totale vuilvracht
in het beheersgebied van het Waterschap
Noord- en Zuid-Beveland. In het kader
van de uitwerking van de strategie om
voor het beheersgebied van het
Waterschap Noord- en Zuid-Heveland aan
de Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB's) voor fosfor en stikstof te
voldoen, diende nader onderzoek te
worden uitgevoerd met betrekking tot de
onzekerheden bij de financieel meest
aantrekkelijke variant.
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Samenvatting
In het kader van de toekomstige eisen voor de nutriëntenverwijdering is op de
rwzi Willem Annapolder praktijkonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
vóórprecipitatie uitgevoerd. Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd
dat fosfor kan worden verwijderd tot een effluentgehalte van 1mg P10,/l of lager.
Het is ook mogelijk gebleken de oxydatiebedden gedurende de onderzoekperiode
nitrificerend te bedrijven. In combinatie met een denitrificerend filter en verdere
verbetering van de nitrificatiecapaciteit van de oxydatiebedden wordt een jaargemiddelde effluentkwaliteit verwacht van 10 mg N, ot /l.

Het praktijkonderzoek is voorafgegaan
door enkele bekerglasexperimenten om
de dosering van de chemicaliën en het
type polyelectroliet globaal vast te stellen.
Op basis hiervan zijn de ontwerpgrondslagen van de proefinstallatie afgeleid.
Gedurende het praktijkonderzoek is de
dosering verder geoptimaliseerd en kan
een drietal doseerverhoudingen worden
onderscheiden:
- 14/12/1992- 06/01/1993: 12 mg Fe'
/]
en 1,0 mg PE/ . (als zodanig);
- 07/01/1993-29/01/1993: 16 mg Feen 1,0 mg PF/1 (als zodanig);
- 30/01/1993-07/04/1993: 20 mg Fe 3 '

en 1,5 mg PF/1 (als zodanig).
De dagelijkse bedrijfsvoering, de
metingen en analyses zijn verzorgd door
het Waterschap Noord- en ZuidBeveland.
Resultaten
P-verwijdering
In tabel I zijn P, 0 ,-gehalten (gewogen
gemiddelden) in de waterlijn weergegeven
over de periode 1990 t/m 1992 en
gedurende de proefperiode. In
afbeelding 2 is het P-verloop gedurende
de onderzoekperiode grafisch weergegeven.

/)
Voor de beschrijving van de aanpak, de
voorselectie en dergelijke, wordt verwezen
naar het eerste artikel van dit drieluik [2],
In dit artikel zijn de resultaten van het
onderzoek naar vóórprecipitatie met
behulp van ijzerchloridesulfaat in
combinatie met polyelectroliet beschreven.
Doelstelling
Het praktijkonderzoek had tot doel:
- beoordeling van de haalbaarheid van
vóórprecipitatie;
- afleiden van dimensioneringsgrondslagen voor de doseerinstallatie;
- beoordeling van het effect van vóórprecipitatie op de omzettingsprocessen
voor stikstof in de oxydatiebedden.
Opzet van het onderzoek
De proefinstallatie voor de dosering van
ijzerchloridesulfaat en een anionogeen
polyelectroliet in de toevoer van de voorbezinktank is in november 1992 gerealiseerd. In afbeelding 1is een foto van de
installatie weergegeven.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode
van december 1992 tot en met maart
1993.
Aansluitend is onderzoek uitgevoerd naar
de toepassingsmogelijkheden van aangezuurd drinkwaterslib als vervanging van
het ijzerchloridesulfaat. Dit deel van het
onderzoek is separaat beschreven [3].

TABEL I- Samenvattendoverzicht vandeP-verwijdering [mg P/l]overde periode 1990- 1992en tijde,
onderzoek.
Periode

1990
1991
1992
proelperiode
mg Fe/l
mg PE/1
12
1,0
16
1,0
20
1,5

Influent incl.
terreinriolering

Allot >P
voorbezinktank
P

: het
Effl tient

Ortho-P

Pu„

Ortho- 1'

Ortho-P

!',„•

7,2
5,9
6,0

14,3
11,7
13,7

7,0
5,9
5,6

10,1
9,1
8,3

6,4
5.8
5,2

7,4
7,3
6.5

4,0
1,0
3,4

19,8
19,8
21,7

3,7
0,3
0,6

63
3,4
3,5

3,0
0,4
0,4

3,5
0,7
0,7

Aß. I - Proefopstelling rzvziWillem Annapolder.
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Afb. 2 - Verloop van hel P-gehaltegedurende deproefperiode

De verwijdering van P tot (ortho-fosfaat +
organisch gebonden P) in de voorbezinktank bedroeg in de periode 1990-1992
gemiddeld circa 30%. Over de gehele
inrichting was dit percentage gemiddeld
circa 45%, resulterend in een effluentgehalte van 6,5 à 7,5 mg P tot /l.
Gedurende de onderzoekperiode kon
beduidend meer fosfor in de inrichting
worden verwijderd. Afhankelijk van de
specifieke Fe-dosering nam de verwijdering in de inrichting toe tot
gemiddeld circa 97%.
Het grote aandeel organisch gebonden P
wordt veroorzaakt door de toevoer van
zwevende stof ('fines') via de overloop
van de slibindikker.
Gedurende de eerste periode van het
onderzoek circuleerde slib tussen de
indikker en de voorbezinktank. In week 7
is de afvoer van ingedikt slib naar de
gistingstank verhoogd en is polyelectroliet
(cationisch) gedoseerd aan de toevoer van
de indikker. In de praktijk zijn ook andere
oplossingen denkbaar.

opgemerkt dat dit naar verwachting niet
tot problemen leidt. Het P-gehalte in de
toevoer naar de oxydatiebedden bedroeg,
ook in de opgeloste ortho-P vorm, meer
dan de in de literatuur vermelde ondergrens van 0,2 mg P/l.
N-verwijdering
In tabel II zijn de jaargemiddelde stikstofgehalten over de periode 1990-1992 [4]
weergegeven. Gedurende deze periode
kon een jaargemiddelde effluentkwaliteit
worden bereikt tussen 20 en 30 mg N, 0 ,/l.
Bij 'zachte' winters, zoals in 1992, was het
mogelijk gedurende het gehele jaar te
nitrificeren. De jaargemiddelde NH 4 concentratie bedroeg daarbij 4,1 mg N/l.
Zodra lagere procestemperaturen worden
bereikt (in 1991 lager dan ± 10°C), kan
de nitrificatiecapaciteit aanzienlijk
afnemen. De jaargemiddelde NH 4 concentratie in het effluent daalt dan niet
verder dan 10 à 15 mg N/l. Uit ervaring
blijkt dat het nitrificatieproces zich daarna

Door toepassing van vóórprecipitatic
wordt getracht de CZV- en SS-vrachten
naar de oxydatiebedden te verlagen.
Daarmee zal de hoeveelheid heterotrofe
micro-organismen (CZV-afbraak en
denitrificatie) verminderen, zodat meer
ruimte ontstaat voor autotrofe organismen
(nitrificatie). De nitrificatiecapaciteit kan
daardoor toenemen.
Op basis van de resultaten kan worden
geconcludeerd dat, afhankelijk van de
doseerverhouding, de verwijdering van
beide componenten kan toenemen tot
circa 80%.
De CZV-belasting van de oxydatiebedden
tijdens de onderzoekperiode bedroeg
gemiddeld 0,52 kg/(m 3 -d). Uitgaande van
een CZV/BZV-verhouding van 2,9 in de
overloop van de voorbezinktank
(metingen in 1991) komt dit overeen met
een BZV-belasting 0,18 kg/(m 3 -d).
In de voorafgaande jaren bedroeg de
BZV-belasting gemiddeld 0,28 kg/(m 3 -d).
Volgens de literatuur kan bij een BZVbelasting van 0,19 kg/(m 3 -d) en lager
goede nitrificatie worden verkregen. Met
het oog op de hiervoor genoemde verlaging van de BZV-belasting zijn door
vóórprecipitatie de condities voor nitrificatie beduidend verbeterd.
In de afbeeldingen 3 en 4 is de NH 4 verwijdering in de oxydatiebedden weergegeven als functie van de NH 4 -belasting
via de overloop van de voorbezinktank en
de recirculatie van effluent. Hoewel dit
door het aantal gegevens nog niet
eenduidig kan worden vastgesteld, is er
een tendens waarneembaar dat door vóórprecipitatie ook bij lagere procestemperaturen (8 à 9°C) de maximale
verwijderingscapaciteit kan worden
bereikt.
Voorts kan uit beide afbeeldingen worden
geconcludeerd dat de maximale omzettingscapaciteit van de oxydatiebedden
circa 700 kg NH 4 -N/d bedraagt. Er wordt
verwacht dat deze capaciteit toeneemt bij
voortzetting van de chemicaliëndosering,

TABEL II - N-gehalten over deperiode 1990- 1992[mgN/l].

Op basis van de resultaten in tabel I en
afbeelding 2 kan worden geconcludeerd
dat door dosering van een ijzerzout in
combinatie met polyelectroliet P-gehaltes
in het effluent kunnen worden bereikt van
1 mg P10,/l en lager. Gegeven de randvoorwaarden wordt daarmee aan de
gewenste effluentkwaliteit voldaan.
Ten aanzien van de nutriëntenbehoefte
voor de biolfilmgroei kan tot slot worden

Stroom/N-component

1990

1991

1992

influent (incl. retourstromen):
- NH4-N
-Nkj

37,3
65,3

32,4
55,8

27,1
54,4

38,4
54,8

33,5
49,7

27,3
40,9

12,3
16,0
13,8

10,3
14,1
13,2

4,1
8,1
14,8

afloop voorbezinktank:
- NH4-N
- Nkj
ellluent:
- NH4-N

- N\
- NO,-N
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aanvoer. Voorts moesten er aan het eind
van de onderzoekperiode werkzaamheden
worden uitgevoerd aan de sproeiarmen
van de oxydatiebedden. Daarbij werd het
desbetreffende oxydatiebed buiten bedrijf
gesteld, zodat de vuilvracht naar het
andere oxydatiebed verdubbelde.

1.5
1,4
1,3
1,2
1,1

1

Slibverwerking
Door het relatief korte tijdsbestek dat de
indikker anders is bedreven (15/2/19937/4/1993), is het niet mogelijk eenduidige
conclusies te trekken uit de beschikbare
gegevens ten aanzien van de slibproduktie.
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Zuurstofconcentratie
In de afloop van de oxydatiebedden is een
0 2 -concentratie van circa 8 mg/l gemeten.
Dit is meer dan voldoende voor
vergaande nitrificatie. In de praktijk kan
wellicht de luchttoevoer worden
geoptimaliseerd.
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eventueel in combinatie met hogere
temperaturen.
De N kj - en de N 0 3 - N concentraties in het
effluent bedroegen tijdens de onderzoekperiode gemiddeld respectievelijk 11,5 en
21 mg/l. Bij optimale doseringen konden

Vulclementen
Momenteel zijn de oxydatiebedden gevuld
met lavastenen. Door toepassing van
kunststofvulelementen kan de nitrificatiecapaciteit naar verwachting aanzienlijk
worden verhoogd. Echter, op basis van
een globale kostenraming is deze maatregel relatief kostbaar [2].
Met het oog op de bereikte effluentkwaliteit lijkt vervanging van de
elementen niet direct noodzakelijk. Er
wordt verwacht dat zonder deze ingrijpende maatregel aan de gewenste
effluentkwaliteit kan worden voldaan.

N k j-concentraties worden bereikt van
10 mg/l en lager.
Eén en ander staat grafisch weergegeven
in afbeelding 5.
De pieken in de N ki -concentraties worden
voornamelijk veroorzaakt door regenweer-

Zuurgraad
De pH in het influent bedroeg gedurende
de onderzoekperiode circa 8. Ondanks de
dosering van 'zuur' ijzerchloridesulfaat en
een verdergaande nitrificatie in de
oxydatiebedden was de pH van het
effluent niet merkbaar lager.
Scaling
Hij experimenten op verschillende lokaties
in Nederland is gebleken dat door
dosering van ijzerzouten in de voorbezinktanks van oxydatiebeddeninrichtingen
zoutafzetting op de vulelementen (lavasteen of kunststof) kan ontstaan. De biologische activiteit van de bedden kan daardoor aanzienlijk afnemen.
In de onderzoekperiode, waarbij de
dosering van ijzerzouten is gecombineerd
met de dosering van polyelectroliet,
werden bij lage doseringen relatief veel
kleine deeltjes ('fines') gevormd. Door
uitspoeling van deze deeltjes was er
duidelijk scaling op de lavastenen als een
rode film zichtbaar.
Nadat de dosering was verhoogd tot
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Voor de slibproduktie kunnen vooralsnog
geen eenduidige conclusies worden
getrokken.
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20 mg Fe/1 en 1,5 mg PE/1, verdween
deze afzetting (visuele waarneming).
Hoewel bij lagere doseringen voldoende
fosfor werd verwijderd, kan op basis van
deze waarnemingen worden geconcludeerd dat de chemicaliëndosering vooral
moet zijn afgestemd op de verwijdering
van zwevende stof.
Toekomstige N-verwijdering
Tijdens het STOWA-onderzoek naar
onder andere denitrificerende filters op de
rwzi Houtrust kon nitraat in het effluent
worden verwijderd tot minder dan 2 mg
NO3-N/I. Als deze filters ook kunnen
worden toegepast in combinatie met
oxydatiebcdden, kan op de rwzi Willem
Annapolder bij gelijkblijvende condities
naar verwachting gedurende de winterperiode een N tot -gehalte in het effluent
van circa 12 mg/l worden bereikt. Eén en
ander zal echter nog proefondervindelijk
moeten worden vastgesteld.
Voorts mag worden verwacht dat de
nitrificatiecapaciteit bij voortzetting van de
chemicaliëndosering verder zal toenemen:
- in de literatuur is er sprake van een
adaptatietijd, die kan oplopen tot circa
1 jaar. Hoewel de laag met heterotrofe
organismen dunner is, zal de toename van
het aantal autotrofe organismen nog
enkele maanden in beslag nemen;
- de nitrificatiesnelheid is optimaal bij
een procestemperatuur tussen 15 en
30°C. Gedurende de zomermaanden
zullen de NH 4 -N gehalten lager zijn.
In dat geval is wellicht een jaargemiddelde

effiuentkwaliteit haalbaar van 10 mg N tot /l
of lager, zodat op termijn aan de gewenste
effiuentkwaliteit kan worden voldaan.
Conclusies
Op basis van de resultaten van het vóórprecipitatie-onderzoek is voor de rwzi
Willem Annapolder geconcludeerd dat:
- door dosering van ijzerchloridcsulfaat in
combinatie met polyelectroliet in de voorbezinktank PIOI-gehalten in het effluent
kunnen worden bereikt van 1mg/l en
lager;
- door vóórprecipitatie de nitrificatiecapaciteit van de oxydatiebcdden naar
verwachting ook bij lagere temperaturen
gehandhaafd blijft, zodat in de winterperiode effiuentgehalten van 10 mg
NH4-N/I en lager kunnen worden bereikt;
- door een gecombineerde dosering van
ijzerzouten en polyelectroliet bij optimale
procescondities naar verwachting scaling
van de vulelementen in de oxydatiebcdden kan worden voorkomen;
- bij toepassing van vóórprecipitatie
voldoende P beschikbaar blijft voor
biofilmgroei in de oxydatiebedden;
- in combinatie met een denitrificerend
filter en een verdergaande verbetering van
de nitrificatiecapaciteit van de oxydatiebedden door adaptatie en temperatuurinvloeden, een goede kans aanwezig is dat
een jaargemiddelde effiuentkwaliteit kan
worden bereikt van 10 mg N lm /1 en lager.
Vervangen van de lavastenen door
kunststof vulelementen zou in dat geval
niet noodzakelijk zijn.

hergebruik te waarborgen een robuuste
slibverwerkingsinstallatie benodigd is;
- 'hinderlijke' verontreinigingen zoals
zand en takjes dienen te worden voorkomen en een zo constant mogelijk
produkt dient te worden geleverd;
- bij de dosering van drinkwaterslib circa
10% extra dient te worden gedoseerd voor
ongewenste ijzerbindende bestanddelen
waaronder fosfaat in het drinkwaterslib
zelf.
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