Simultane defosfatering met hoge Me/P-verhoudingen

1. Inleiding
Simultane defosfatering geldt als een
bewezen techniek voor de verwijdering
van fosfaten uit afvalwater. Anno 1991
werd deze techniek toegepast bij circa 5%
van het Nederlandse rw/.i-bestand. Naar
verwachting zal dit aandeel toenemen tot
circa 29% in 1995, zie afbeelding 1[1].
Op basis van de huidige ervaring kan met
simultane defosfatering een effluentgehalte van 1à 2 mg P-totaal/l worden
bereikt.
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Samenvatting
In verband met de fosfaat-AMvB moeten de meeste rwzi's van meer dan
100.000 i.e. aan een effluentgehalte van minder dan 1mg P-totaal/l voldoen. Tot
nu toe was niet bekend of deze effluenteis met simultane defosfatering met
zekerheid kon worden bereikt.
In het onderhavige onderzoek zijn gedurende circa drie maanden vijf simultaan
defosfaterende zuiveringsinrichtingen bedreven met een verhoogde
Me/P-verhouding van gemiddeld 3 mol/mol. Gedurende deze periode werden
influent en effluent van de rwzi's intensief bemonsterd op P en droge-stofgehalte.
In het onderzoek kon bij simultane defosfatering met een verhoogde
Me/P-verhouding in alle gevallen de effluenteis van 1,0 mg P-totaal/l gehaald
worden, als gemiddelde over de proefperiode en als maximum van het voortschrijdend gemiddelde over tien opeenvolgende waarnemingen. De exacte
Me/P-verhouding die hiervoor nodig is verschilt per rwzi. In ieder geval kon de
effluenteis bij een Me/P-verhouding van meer dan 3,0 mol/mol worden gehaald.
Sturing van de chemicaliëndosering, bijvoorbeeld op het influentdebiet, bevordert
de stabiliteit in het P-verwijderingsproces.
De hogere Me/P-verhouding verbetert de SVI; invloed op de N-verwijdering en
het droge-stofgehalte in het effluent is niet gebleken.
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In verband met de fosfaat-AMvB moeten
de meeste zuiveringen van meer dan
100.000 i.e. per 1-1-95 echter voldoen aan
een effluentgehalte van minder dan 1 mg
P-totaal/l als maximum van het voortschrijdend gemiddelde over tien opeenvolgende waarnemingen. De vraag doet
zich daarom voor of met simultane
defosfatering aan de AMvH-effluenteis
kan worden voldaan.
Bij chemische defosfatering wordt voornamelijk de opgeloste P verwijderd. Uit
diverse onderzoeken blijkt dat bij
voldoende chemicaliëndosering effluentgehalten P-ortho van 0,5 mg P/l en lager
haalbaar zijn. Bij verdergaande
P-verwijdering wordt echter het aandeel
P-gebonden in het effluent steeds belangrijker. In tabel I is dit geïllustreerd. In het
voorbeeld van tabel I wordt ondanks een
zeer laag efflucntgehalte P-ortho het
effluentgehalte P-totaal van 1,0 mg P/l
overschreden.
Uit het bovenstaande komt als centrale
vraag naar voren of het mogelijk is door
simultane defosfatering bij een voldoende
hoge doseerverhouding te voldoen aan de
effluenteis van 1mg P-totaal/l als voortschrijdend gemiddelde van 10 opeenvolgende waarnemingen. Om hierop
antwoord te krijgen is in opdracht van de
STOWA in het kader van het programma
PN 1992 een praktijkonderzoek uitgevoerd op vijf rwzi's met simultane
defosfatering. Het onderzoek is verricht
door Witteveen+Bos in samenwerking
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Afb. 1-Methode van defosfateren m 1995alsfunctie van dezuiveringscapaciteit ini.e. à 54gB/.V fJJ.

met de provincies Friesland en Groningen
en het Zuiveringschap Drenthe. Onderzocht is of de genoemde effluenteis kon
worden bereikt bij verhoging van de
doseerverhouding tot 3 mol Me/mol P.
Een gedetailleerd verslag is te vinden in
het onderzoekrapport [2].In dit artikel
worden de belangrijkste resultaten en
conclusies vermeld.
2. Opzet van het onderzoek
IIet onderzoek is uitgevoerd op de rwzi's
Slochteren (provincie Groningen), Joure,
Sneek en Wolvega (provincie Friesland)
en Gieten (Zuiveringschap Drenthe). Op
deze rwzi's wordt al jarenlang simultaan
gedefosfateerd met ijzerzouten. Het
betreft ultra laag belaste actief-slibsystemen (ontwerp-slibbelasting 0,05 kg
BZV/kg d.s.d, betrokken op totale droge
stof exclusief chemisch slib).
TABEL I - Voorbeeldvan deverdelingvan liet
effluentgehalte P-totaaloverde opgelostefractie
(P-ortho) endemetopgelostefractie (P-gebonden).
P-ortho
zwevende stof
gehalte P in de zwevende stol'
P-gebonden = 20*0,03
P-totaal = 0,5 + 0,6

0,5 mg P/l
20 mgd.s./l
0,03 mg P/mg d.;
0,6 mg P/l
1,1 mg P/l

In de referentieperiodes werden M e / P verhoudingen van 0,9 à 2,0 mol/mol
gehanteerd. Aan het begin van de onderzoekperiodes is op alle vijf rwzi's de
Me/P-verhouding verhoogd tot circa
3 mol/mol. Op de rwzi's in Groningen en
Friesland werden de chemicaliën met
vaste dosering toegediend. Op de rwzi
Gieten werd de dosering tijdens een deel
van het onderzoek gestuurd op het
influentdebiet. Gedurende de onderzoekperiodes, die per zuivering twee à drie
maanden duurden, zijn de zuiveringen
intensief bemonsterd.
Onderzoek is verricht naar de invloed van
de verhoogde Me/P-verhouding op de
zwevende stof- en P-gehalten in het
effluent en op de SVI van het actief slib.
3. Resultaten van het onderzoek
De proeven verliepen zonder bijzondere
problemen. Het effluentgehalte P-totaal
daalde in de meeste gevallen significant
binnen twee weken na de verhoging van
de chemicaliëndosering. In afbeelding 2
wordt dit voor de rwzi Sneek gevisualiseerd.
De Me/P-verhouding vertoonde in het
algemeen een aanzienlijke spreiding door
de vaste dosering en fluctuaties in de
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influent-P-vracht. Op de rwzi Gieten was
de spreiding geringer door de bovengenoemde sturing van de chemicaliëndosering. De standaard-afwijking van de
Me/P-verhouding bedroeg bij rwzi Gieten
0,9 mol/mol; bij de andere vier rwzfs was
deze gemiddeld 1,6 mol/mol.
Op de rwzi Wolvega werd door een
verhoogd influentdebiet in de onderzoekperiode ondanks de verhoogde
chemicaliëndosering slechts een geringe
verhoging van de Me/P-verhouding
gerealiseerd. Overigens was het effluentgehalte P-totaal al voor de verhoging van
de chemicaliëndosering zeer laag.

Afb. 2 - Effluentgehalte
P-totaalvan derwzi
Sneekals functie vande
tijd.
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TABEL II - Invloedvan de Mc/P-verhouding op de effluentgehalten en517.*
Lokatie
Periode

Mc 1'
mol/mol

Slochteren
referentie
onderzoek

Influent
mg P-totaal/l

mg P-totaal/l

mg P-ortho/1

7,0
7,4

1,4
0,7

l.d
0,1

22

150
201

0,8
0,6

0,6
0.4

3
5

145
122

1,2
0.5

1,0
0,3

12
10

202
140

0,9

3,0

SVI
ml/g

Effluent
mg zw.s./l
_ a

Joure
referentie
onderzoek

1,6
3,5

Sneek
referentie
onderzoek

1,7
4,0

Wolvega
referentie
onderzoek

1,9
2,1

10
II

D.5
«1.4

0,2
0,1

5
7

135
112

Gieten
referentie
onderzoek

2,0
3,3

10
12

1,5
0,5

0,7
0,2

19
7

127
99

12
10
7,7

(-.ft

*gemiddelde waarden over de periode
a niet gemeten in de referentieperiode

Afb. 3 -Afnameeffluentgehalte P-totaalenP-orthobijde onderzochte vijfnazi's.

CL

en
E,
"cö

S
o
>

CL

S
CO
d>

O)

c
0J

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0.9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ref.

In afbeelding 4 is de invloed weergegeven
van de Me/P-verhouding op het effluentgehalte P-totaal, uitgedrukt als maximum
van het voortschrijdend gemiddelde over
10 opeenvolgende waarnemingen. De
ligging van de punten verschilt enigszins

Afb. 4 - Effluentgehalte P-tolaalalsfunctievan deMe/Pverhouding bij alle vijfrwzi's.
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In tabel II zijn de belangrijkste onderzoekresultaten samengevat. Uit tabel II
blijkt dat door het verhogen van de Me/Pverhouding naar 3 à 4 mol/mol bij alle
rwzi's ruimschoots werd voldaan aan een
effluentgehalte totaal-P lager dan 1mg P/l
als gemiddelde waarde over de periode.
De verlaging van het effluentgehalte
P-totaal kan vrijwel volledig worden
toegeschreven aan de afname van het
effluentgehalte P-ortho. In afbeelding 3
komt dit duidelijk naar voren.
De verhoging van de Me/P-verhouding
had een gunstige invloed op de SVI van
het actief slib, behalve bij de rwzi
Slochteren (na het verhogen van de ijzerdosering vertoonde de SVI bij de rwzi
Slochteren een sterk dalende trend).
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per rwzi. Uit afbeelding 4 kan worden
afgeleid dat bij de onderzochte rwzi's bij
een Me/P-verhouding van 3,0 mol/mol
zeker aan de eis van 1,0 mg P/l werd
voldaan. Bij een aantal rwzi's, zoals de
rwzi Wolvega, werd het gewenste gehalte
al bij een lagere dosering bereikt.
Uit tabel II blijkt geen grote invloed van
een hoge Me/P-verhouding op het
zwevende-stofgehalte in het effluent.
Alleen op rwzi Gieten was het zwevendestofgehalte in het effluent in de onderzoekperiode duidelijk verlaagd; dit kan
verband houden met de relatief lage
hydraulische belasting van de rwzi in die
periode (dwa).
Uit de onderzoekresultaten blijkt dat voor
het effluentgehalte P-totaal het maximum
van het voortschrijdend gemiddelde circa
1,0 à 1,5 maal het gemiddelde over
dezelfde periode bedroeg. De bevindingen
van het Zuiveringschap Veluwe, dat de
maximumwaarde van het voortschrijdend
gemiddelde circa 2 à 2,5 maal het
gemiddelde over dezelfde periode waren,
werden in dit onderzoek niet bevestigd
[3], Hierbij wordt opgemerkt, dat de
onderzoekperiode van het Zuiveringschap
Veluwe diverse jaren bedraagt, zodat
daarin de kans op een hoger voortschrijdend gemiddelde groter is dan in de
paar maanden van het onderhavige
onderzoek.
Omdat N-verwijdering geen onderdeel
van het onderzoek was, zijn niet van alle
rwzi's gedetailleerde gegevens over de
N-huishouding beschikbaar. De beschikbare gegevens tonen geen duidelijke
invloed van de Me/P-verhouding op de
N-verwijdering.

debiet leidde tot een zeer grote spreiding
in de gerealiseerde Me/P-verhouding.
Sturing van de dosering op de P-aanvoer,
bijvoorbeeld op basis van het influentdebiet, is gunstiger om een zo constant
mogelijke Me/P-verhouding te bereiken.
- De verhoging van de Me/P-verhouding
gaf geen merkbare storingen van het
zuiveringsproces. Vooral de
N-verwijdering en het effluent droge-stofgehalte werden niet aantoonbaar
beïnvloed.
Verantwoording
Onze dank gaat uit naar de betrokken
technologen van de drie waterkwaliteitsbeheerders, die ten zeerste hebben bijgedragen aan de uitvoering van dit onderzoek.
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phosphamidon en prometryne were more
effectively degraded by advanced oxidation.
Of the pesticides frequently present in the river
Meuse diuron, dimethoate and metolachlor were
easily oxidized by ozone. About 0.3 //g/1 atrazine
and simazine can be converted by 2.2 mg/1 ozone
down to the EC-standard of 0.1 /;g/l. Higher
pesticide concentrations can be degraded by dosage
of ozone and hydrogen peroxide.
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4. Conclusies
Uit de onderzoekresultaten worden de
volgende conclusies getrokken:
- Het is mogelijk gebleken om met
simultane defosfatering een totaal-Peffluentconcentratie lager dan 1,0 mg P/l
te bereiken, als maximum van het voortschrijdend gemiddelde en als gemiddelde
over dezelfde periode. De M e / P verhouding die hiervoor nodig was,
verschilde per rwzi. In alle gevallen werd
de effluenteis bij een Me/P-verhouding
groter dan 3,0 mol/mol ruimschoots
gehaald. De verhoogde dosering leidde tot
een verlaging van de fractie P-ortho in het
effluent, terwijl het gehalte P-gebonden
nauwelijks was verlaagd.
- De verhoging van de Me/P-verhouding
had in de meeste gevallen een gunstige
invloed op de SVI.
- Dosering van een vast chemicaliën-

P. C. M. BOERS and D. T. VAN DER M O L E N :
W h a t can we e x p e c t of a reduction of
p h o s p h o r u s l o a d i n g in lakes?
Reduction of the external phosphorus loading is
the most promising measure in combatting the
effects ol eutrophication. Empirical relationships
between the external loading and the concentration,
as developed by CUWVO, are not aimed at estimating the lake phosphorus concentration after a
significant decrease in external loading. Our data
analysis showed that the internal loading
determines the lake concentration to a large extent
after a decreased external loading. T h e internal
loading usually changes rapidly after measures and
therefore the internal loading before the measures
can not be used to estimate the effect of
phosphorus load reduction. We found the
phosphorus content of the sediment, and especially
the phosphorus to iron ratio in the sediment, to be
suitable variables for this purpose. These variables
are relative easy to determine and change only
slowly after a reduction of the external loading. W e
are now able to make a first estimate of the lake
phosphorus concentration prior to measures, using
the expected load reduction, the phosphorus to iron
ratio and the hydraulic loading.

Vermindering fosfaatbelasting
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