Biologische fosfaatverwijdering op rwzi Coevorden

Rwzi Coevorden is een laagbelaste actiefslibinstallatie, bestaande uit twee parallelle
oxydatietanks van het schreibertype.
De ronde oxydatietanks zijn opgebouwd
uit een niet-beluchte binnenring en een
met bellenbeluchting beluchte buitenring.
Er is voor deze constructie en bedrijfsvoering gekozen om een vergaande
stikstofverwijdering volgens het systeem
van voordenitrificatie te bewerkstelligen.
In afb. 1 wordt een overzicht gegeven van
de installatie en in tabel I worden de
ontwerpgegevens vermeld.
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Zuiveringsresultaten
De installatie vertoonde naast een goede
BZV- en stikstofverwijdering een
behoorlijke fosfaatverwijdering.
De gemiddelde influent- en effluentkwaliteit met het bijbehorende zuiveringsrendement van enkele jaren staan vermeld
in tabel II.
Inventariserend onderzoek
Uit het inventariserende onderzoek van
Hennink naar de biologische fosfaatverwijdering op Nederlandse rioolwaterzuiveringsinrichtingen [1] bleek dat het
fosfaat op rwzi Coevorden biologisch
verwijderd wordt en dat dit voornamelijk
te danken is aan de anaërobe periode in
de beluchtingsruimte. Verder vermoedde

Samenvatting
Rwzi Coevorden is een laag belaste actief-slibinstallatie volgens het schreiberprincipe. Op deze in eerste instantie voor vergaande stikstofverwijdering
ontworpen installatie wordt dankzij:
- een voor biologische defosfatering gunstige samenstelling van het afvalwater en
- een niet-beluchte zone, met een minimale verblijftijd (hydraulisch) van 2,3 uur,
voor de beluchte ruimte naast een stikstofverwijdering van 78 procent een
biologische fosfaatverwijdering van 94 procent bereikt.
In dit artikel wordt ingegaan op een aantal deelstroomonderzoeken en bereikte
resultaten, die vergeleken worden met de resultaten van enkele jaren geleden.

Hennink dat de fosfaatverwijdering nog
zou kunnen toenemen als de hoeveelheid
nitraat in de binnenring verlaagd zou
kunnen worden. Hierdoor zou de
redoxpotentiaal zodanig kunnen afnemen
dat lagere vetzuren ten behoeve van de
fosfaatopnemende bacteriën gevormd
zouden kunnen worden.

Resultaten oriënterend onderzoek
Uit het onderzoek naar de verschillende
nutriëntstromen bleek dat de denitrificatie
in de niet-beluchte binnenring goed
verliep (0,2 mg N0 3 -N/1 in de afloop van
de denitrificatie), maar dat er weinig tot
geen fosfaatafgifte plaatsvond (1,4 mg 0-P/1
in de afloop van de denitrificatie).

Ook naar aanleiding van de resultaten van
het onderzoek van Hennink werd besloten
te onderzoeken hoe de biologische
fosfaatverwijdering op rwzi Coevorden
geoptimaliseerd zou kunnen worden.

Verder werd duidelijk dat terugvoer van
fosfaat uit de sliblijn voornamelijk plaats
vindt via de afloop van de slibbufferputten. Dit decantatiewater bevatte
namelijk 120 mg P/l terwijl de overloop
van de indikker slechts 2 mg P/l bevatte.
Halverwege de bemonsteringsperiode
veranderde de samenstelling van het
influent door de vergroting van de lozing
van een kartonnagebedrijf.
Dit geconcentreerde afvalwater bestaat

Opzet oriënterend onderzoek
Begonnen is met een oriënterend onderzoek naar de verschillende nutriëntstromen in de installatie door gedurende
een week verschillende waterstromen
(vermeld in tabel III) te bemonsteren.
Naar aanleiding van dit oriënterende
onderzoek is een vervolgonderzoek naar
de mogelijke optimalisatie van de
biologische defosfatering opgezet
(zie: opzet vervolgonderzoek).

Afb. 1- Overzichtvan derwzi Coevorden (uit II]).
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TABEL I - Relevanteontwerpgegevens van derwzi
Coevorden.
Coevorden
algemeen
tvpe
bouwjaar
ontwerp i.e. ( m ' / h )
min.
max.
beluchtingsruimte
inhoud (m 5 )
diepte (m 1 )
min. t v -rwa (uur)
- hydraulisch
- slibwater
S b l ! / V 5 1 (kg/kg-d)

bellenbeluchting
nabezinkruimte
inhoud (m 3 )
vijzelcap. ( m 3 / h
min.
max.
spuislib (m 3 /h)
min. t v -rwa (uur)
- hydraulisch
- slibwater
indikker
inhoud (m 3
diepte (m 1 )
slibpomp (mVh)
slibopslag
buffer (m 3 )
droogbedden (m 2 )

Schreiber
1981
450
900
5.810
4,00
6,5
3,7

1.050
4,03
1,2
0,7
0,54

2
1.800
250
670
43
2,7
1,1
99
3,5
20,0
2.400

-
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aanvoer gedurende de nacht plaatsvindt.
In afb. 2 en 3 is heel duidelijk de invloed
van de verhoogde lozing van het
kartonnagebedrijf (periode II) en de
vergroting van de beluchtingscapaciteit
(periode III) op de effluentkwaliteit tijdens kwartaalbemonsteringen door het
centrale lab in Assen - te zien. (Periode I
is de periode voor lozing van het
kartonnagebedrijf.)
Huidige bedrijfsvoering en resultaten
De huidige bedrijfsvoering is erop gericht
zowel een goede BZV- en N- als
P-verwijdering te bewerkstelligen.
Daartoe wordt de installatie als volgt
bedreven.
- De aanvoer bedroeg in 1990 gemiddeld
3.600 m 3 /d. De gemiddelde belasting was
18.000 i.e., terwijl de hoogst gemeten
belasting 32.000 i.e. bedroeg.
Aëratieruimtc metmet-beluchte binnenring enbeluchte buitenring.
TABEL II - - Gemiddelde zuweringsresultaten

rwzi Coez 'orden in 1986, 1987

II ïfluent mg. i\

BZV
N lot
P

1986

1987

215
5935
16

120
35
9

1988
140
17,1
8

TABEL III - Bemonsterde stromen tijdens oriënterend
onderzoek.
Stroom
influent
afloop denitrificatie
afloop nitrificatie
afloop indikker
effluent
afloop slibbufferputten

en 1988.

Effluent m: S/l

Bemonsteringsrnethode
volumeproportioneel
steekmonster
steekmonster
tijdsproportioneel
tijdsproportioneel
steekmonster

voornamelijk uit BZV, zodat zowel de
BZV/P- als de BZV/N-verhouding van het
influent toenam. Het gehalte vluchtige
vetzuren nam toe van ongeveer 50 mg/l
naar ongeveer 175 mg/l. Door deze lozing
nam de fosfaatafgifte in de denitrificatieruimte toe (6,5 mg 0-P/1 in de afloop van
de denitrificatie). Aanvankelijk steeg ook
het fosfaatgehatle in het effluent, maar dit
nam snel af tot onder de 1 mg P/l.
Opzet vervolgonderzoek
Naar aanleiding van het oriënterende
onderzoek werd besloten het effect van
terugvoer van fosfaatrijk decantatiewater
uit de slibbufferputten op het fosfaatgehalte in het effluent te onderzoeken.
Drie weken lang werd geen water teruggevoerd waarna gedurende twee weken
iedere werkdag gecontroleerd een
bepaalde hoeveelheid werd afgelaten.

1986
3
12,1
7

1987
4
10
4,1

/ui' i.rend. %

1988
6
71
3,5

1986

1987

1988

99
65
56

97
72
54

96

Resultaten vervolgonderzoek
Het terugvoeren van fosfaatrijk
decantatiewater bleek geen negatief effect
op de fosfaatconcentratie in het effluent te
hebben. De opnamecapaciteit van het slib
is blijkbaar groot genoeg om de extra
P-belasting (10% van de aanvoer) op te
vangen.
De hogere BZV/P-verhouding van het
influent bleek een positieve invloed op de
fosfaatverwijdering te hebben. Gedurende
bijna de gehele onderzoekperiode
(3 januari-18 februari 1990) was het
fosfaatgehalte kleiner dan 1,5 mg 0-P/1.
De toename van de BZV-belasting met
maximaal 11.000 i.e. had echter een
negatief effect op de N-verwijdering.
De NH 4 - concentratie in het effluent nam
toe tot ongeveer 20 mg N/l.
Deze verslechtering was te wijten aan de
nu onvoldoende beluchtingscapaciteit.
Na uitbreiding van de beluchtingscapaciteit met 50%, zodat de OC/load
weer gelijk is aan de ontwerp OC/load
van 2,5 kg 0 2 / K g BZV, verbeterde de
N-verwijdering zodanig dat effluentconcentraties kleiner dan 5 mg NH 4 -N/1
werden bereikt.
IIydraulisch veroorzaakt de lozing geen
problemen, omdat het debiet van de afvalwaterstroom relatief gering is en deze
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De gemiddelde samenstelling van het
influent staat vermeld in tabel IV.
- Bij dwa-aanvoer wordt alle influent
naar de denitrificatiëring geleid, zie afb. 1.
Bij rwa-aanvoer wordt maximaal 450 mVh
naar de denitrificatieruimte geleid.
Wanneer de aanvoer groter is dan
450 m 3 /h wordt het resterende deel, via
een overstortrand in de aanvoerput bij
beide circuits, rechtstreeks in de
beluchtingsruimte gebracht. Zo wordt
voorkomen dat de anoxische/anaërobe
periode te kort wordt. De minimale
verblijftijd in de denitrificatieruimte is bij
deze bedrijfsvoering 2,3 uur en niet 1,2
zoals in het ontwerp aangegeven (tabel I).
- Het retourslibdebiet bedraagt 300 mVh.
- Het ds-advies voor de winterperiode
(temperatuur 12°C) bedraagt 3,6 g ds/l.
Voor de zomerperiode is dit 2,7 g ds/l.
- Er is een mogelijkheid tot recirculatie
van effluent aanwezig, maar hier wordt
geen gebruik van gemaakt.
- Het zuurstofgehalte wordt - extreme
situaties daargelaten - gestuurd op 1 tot
1,5 mg 0 2 /l. Na uitbreiding van de
beluchtingscapaciteit zijn er per tank drie
niveaus in beluchting, namelijk:
1. alleen nieuwe compressor: 500 nmVh.
2. nieuwe compressor + oude laag toeren:
900 nmVh.
3. nieuwe compressor + oude hoog
toeren: 1.460 nmVh.
TABEL IV- Influent-eneffluentkarakteristieken rwzi
Coevorden m 1990.
CZV
BZV
Nkj
N-tot
t-P

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

Influent

Effluent

Reductie

738
270
49
49
7

60
3
11,0
12,6
0,4

91,9
98,9
77,6
74,2
94,3
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produktie als in 1989. Waarom deze
specifieke slibproduktie zo hoog is op rwzi
Coevorden is niet duidelijk. Wel is bekend
dat er op deze installatie geen sprake is
van slibuitspocling door een goede
slibindex gecombineerd met een hydraulische overcapaciteit van de nabezinktank.

«ffluanlconcantratM

Conclusie
Ceconcludeerd kan worden dat dankzij de
aanwezigheid van een - ook bij rwa voldoende lange niet-beluchte zone
(minimaal 2,3 h verblijftijd) voor de
beluchte zone, gecombineerd met een
voor defosfatering gunstige samenstelling
van het afvalwater (BZV/N = 5,5,
BZV/P = 39; gemiddelde van 1990) de
biologische fosfaatverwijdering op rwzi
Coevorden zodanig goed is dat de gemiddelde effluentkwaliteit 0,4 mg P/l is.
Verder wordt na aanpassing van de
beluchtingscapaciteit aan de toegenomen
belasting, door een verhoging van het
lozingsdebiet van een kartonnagebedrijf,
ook voldaan aan de door het
Zuiveringsschap Drenthe gestelde N, ot -eis
van 10 mg N/l in het effluent.
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In de periode november tot en met
februari kent het Zuiveringsschap de
zogenaamde piekuren. In deze uren wordt
met het oog op besparing op de energiekosten zo minimaal mogelijk belucht.
Voor Coevorden betekent dit dat in de
genoemde maanden op werkdagen van
negen tot twaalf' uur alleen beide nieuwe
compressoren draaien.
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- De slibhuishouding wordt zodanig
gestuurd dat zo goed mogelijk voldaan
wordt aan het ds-advies en dat zo min
mogelijk slib vanuit de indikker terug
komt in het circuit. De indikker wordt
daartoe discontinu bedreven.
De slibproduktie bedroeg in 1990
476 ton ds. Omgerekend is dit
72 g/(i.e. d); dezelfde specifieke slib-
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Onlangs is het Nederlands Membranen
Genootschap (NMG) opgericht. Doelstelling van de vereniging is het
bevorderen van de membraantechnologie.
Hiervoor wil het NMG fungeren als
gebruikers- en onderzoekersplatform.
De vereniging neemt daarbij de rol over
die de Programma Commissie
Membranen (PCM) tot nu toe heeft
vervuld, maar die vervalt bij het stoppen
van het Innovatief Onderzoek Programma
Membranen eind 1991.Hen aantal van de
activiteiten van PCM wordt door het
NMG voortgezet.
De activiteiten die het NMG zal
organiseren zijn onder andere symposia
en workshops, contactavonden voor leden,
de uitgave van een nieuwsbrief en het
onderhouden van internationale
contacten.
Nadere inlichtingen: Universiteit Twente,
Faculteit Chemische Technologie, dr. ing.
M H. V. Mulder, Postbus 217, 7500 AP
Enschede, telefoon 053 -892964.

