Preprecipitatie nieuw leven ingeblazen

1. Inleiding
De rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi)
Walcheren te Ritthem (Zeeland) is een in
1988 in bedrijf gestelde hoogbelaste actief
slibinrichting. De rwzi is door de destijds
gestelde effluenteisen niet ingericht op
nutriëntenverwijdering.
In 1995 moet echter aan de verscherpte
eisen voor fosfaat worden voldaan.
Daarom zijn verschillende defosfateringssystemen met elkaar vergeleken en kwam
voor de rwzi Walcheren het preprecipitatieproces als meest aantrekkelijk naar

- de invloed op de geuremissie;
- de invloed op de slibproduktie;
- de effecten op het actief-slibproces.
Om de werking van preprecipitatie op
hoofdlijnen na te gaan zijn eerst op
laboratoriumschaal verschillende
chemicaliën getest. Kr is daarbij gezocht
naar economisch en milieuhygiënisch
verantwoorde alternatieven voor de
relatief dure driewaardige ijzerzouten.
Om de vlokvorming te verbeteren en de
'chemische' slibproduktie te minimaliseren
is ook de mogelijkheid bestudeerd om
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voren [1].Naast een vergaande fosfaatverwijdering lagen aan deze keuze ook de
volgende argumenten ten grondslag.
Laag investeringsniveau
In vergelijking tot de meeste andere
defosfateringsmethoden ligt het investeringsniveau van het preprecipitatiesysteem laag.
Reductiegeuremissie
Ook door het ruim 60 km lange persleidingenstelsel heeft de rwzi een geuremissie die de wettelijk toelaatbare norm
overschrijdt. Door preprecipitatie met
ijzerzouten wordt de H 2 S-emissie gereduceerd en kan afdekking van de voorbezinktanks waarschijnlijk achterwege
worden gelaten.
'Ontlasting' aëratictanks
Als gevolg van de sterk toegenomen
recreatie in Zeeland is de rwzi Walcheren
in de zomerperiode overbelast. Door een
verbetering van de werking van de voorbezinktanks wordt de biologische belasting van de aëratietanks verlaagd.
Hierdoor kan een betere effluentkwaliteit
worden verkregen.
In 1990 is door het Waterschap
Walcheren en DHV Water BV op de rwzi
Walcheren onderzoek verricht naar de
mogelijkheden van het preprccipitatieproces. De doelstellingen waren achtereenvolgens het vaststellen van:
- de effectiviteit van het voorbezinkproces;
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metaalzouten gedeeltelijk te vervangen
door vlokhulpmiddelen [2].Op deze
financieel aantrekkelijke wijze wordt
bovendien de zoutbelasting verminderd
en is de invloed op de buffercapaciteit van
het afvalwater geringer.
Op basis van de resultaten van de
laboratoriumtesten is in de periode van
14 mei tot en met 30 oktober 1990 een
praktijkonderzoek verricht [3],
2. De rwzi Walcheren
De ontwerpcapaciteit van de rwzi
Walcheren (zie afb. 1) bedraagt 140.000
inwonerequivalenten (ie's à 54 g BZV/d),
met een piekcapaciteit van 165.000 ie
(recreatie). De maximale hydraulische
aanvoer ligt op 6.000 m 3 /h. De rwzi
Walcheren is ontworpen voor een
effluentkwaliteit van 20 mg BZV/1 en
30 mg SS/l.
Waterlijn
Het influent wordt na passage van het
harkrooster verdeeld over twee voorbezinktanks met een oppervlaktebelasting
van maximaal 4 m 3 /(m 2 • h). Vervolgens
gaan de voorbezonken afvalwaterstromen
via contactruimten naar twee parallelle
aëratietanks, die zijn ontworpen op een
slibbelasting van 0,3 kg BZV/(kg ds •d)
bij een slibgehalte van 2,7 kg/m 3 .
Een interessant ontwerpaspect betreft
de zuurstofvoorziening: voor een hoog
zuurstofinbrengrendement en maximale
flexibiliteit geschiedt de zuurstofinbreng
met behulp van een puntbeluchtings- en

Samenvatting
Op de rwzi Walcheren zijn met
behulp van FeCl 3 en vlokhulpmiddel
de mogelijkheden van preprecipitatie onderzocht. Uit een vergelijkend praktijkonderzoek is
gebleken dat, ook bij hoge oppervlaktebelastingen tot 4 m 3 /(m 2 •h),
een laag fosfaatgehalte in het
effluent haalbaar is, een verbetering
van de andere effluentparameters
wordt bereikt, nitrificatiemogelijkheden ontstaan, de extra uitgegist
slibproduktie beperkt blijft, een
stabieler zuiveringsproces wordt
verkregen en een vergaande H 2 Sreductie optreedt.
In vergelijking tot het 'conventionele' preprecipitatieproces worden
ook een minder vergaande pHdaling, een lagere zoutbelasting van
het ontvangend oppervlaktewater en
lagere chemicaliënkosten verkregen.
Vooral in situaties waar uitbreiding
van vol- of overbelaste rwzi's een rol
speelt, verdient het systeem nadere
aandacht.

een
fijne-bellenbeluchtingssysteem.
In elk circuit is bovendien een voortstuwingsrotor geïnstalleerd (zie afb. 2). In
2 x 2 nabezinktanks wordt het actief slib
van het effluent gescheiden en via een
vijzelgemaal teruggevoerd naar de
aëratietanks.
Slibliju
De primaire slibstromen gaan via hydrocyclonen naar een overdekte indikker en
van daaruit te zamen met het separaat
gravitair ingedikte secundaire spuislib
naar twee gistingstanks. Het uitgegiste slib
wordt ingedikt in twee buffertanks en
vervolgens opgeslagen in lagunes. Sinds
mei 1991 wordt het slib mechanisch
ontwaterd met een zeefbandpers. Met een
droge-stofpercentage van circa 30% wordt
het slib gestort.
Resultaten
De rwzi is vanaf de inbedrijfstelling volbelast. In de zomerperiode worden wekelijkse piekbelastingen tot ruim 200.000 R.ie
gemeten. De gemiddelde effluentkwaliteit
van het jaar 1989 is weergegeven in tabel
I. Daaruit blijkt dat ondanks het hoge
gemiddelde belastingniveau aan de
effluenteisen wordt voldaan.
3. Laboratoriumonderzoek
Opzet
In eerste instantie is gezocht naar
economisch en milieuhygiënisch ver-
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antwoorde alternatieven voor de gebruikelijke ijzerzouten. Naast de technische
vlokmiddelen FeCl 3 en F e Q S 0 4 zijn
daarom ook diverse afvalprodukten van
(plaatselijke) bedrijven onderzocht op hun
bruikbaarheid, te weten: Fe(OH) 3 (drinkwaterslib), AICI3 (van twee verschillende
bedrijven), Al(OH) 3 en MgO. Ook is het
effect onderzocht van de additionele
toevoeging van diverse vlokhulpmiddelen (PE).
De chemicaliën(-combinaties) met
(visueel) goede perspectieven zijn met
behulp van KIWA-jartestapparatuur en
analytische ondersteuning van het
laboratorium van de Gemeenschappelijke
Technologische Dienst in Terneuzen
uitgebreid op hun werking getest.

Afb. 1 - Luchtfoto rwzi Walcheren
Afb. 2 -Schema bcluchtingssysteem no:.i Walcheren.
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Tabel I - Proa sta hnologi che hentallen rwzi Walcheren 1989.
Eenheid

Kental

Belasting
- hydraulisch
- biologisch

m 3 /d
R.ie'

35.270
148.500

Concentraties

Eenheid

Influent

Overloopwater voorbezinktanks

Effluent

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

559
200
57
9,1

348
133
51
7,5

-

-

91
18
42
4,5
30

Parameier

- czv
- BZV
" ^kjcldahl

- ss

R.ie op basis van 180 gCZV en 4,57 xNk:, inclusief'recirculatiestromen.

Resultaten
Uit bekerglasproeven is gebleken dat een
goede vlokvorming alleen kan worden
verkregen bij toepassing van FeCl 3 ,
FeClS0 4 en de beide AICI3 afvalstromen.
Ook komt naar voren dat de combinatie
van deze vlokmiddelen met een zwak
anionisch PE, de vlokvorming en
-bezinking verbetert en bovendien het
voor dit proces benodigde vlokmiddelverbruik (Fe 3+ of Al3+) vermindert: voor
het afvalwater van de rwzi Walcheren kan
met de combinatie van een relatief lage
metaaldosering (15 mg Al3+/1 of 20 mg
Fe3+/1) en een PE-dosering < 0,5 mg/l
een goed bezinkbare vlok worden
verkregen. Zonder de additionele
PE-dosering moet circa 40 tot 50 mg
FeWl worden toegepast.
Dat door de weergegeven verlaging van
de ijzerdosering de verwijderingsrendementen voor met name CZV en N kj
niet wezenlijk worden beïnvloed blijkt uit
tabel II. Wel neemt het verwijderingsrendement voor P enigszins af.
De AlCl 3 -afvalprodukten vertonen een
met Fe 3+ vergelijkbaar resultaat, echter
met één verschil: het ijzer bindt de in het
influent aanwezige sulfiden, het aluminium niet. Onder meer door het vermelde
belang van een vergaande geurreductie is
besloten om voor het praktijkonderzoek
gebruik te maken van F e Q 3 en af te zien
van de toepassing van A1C13. Hierbij
speelde ook de verontreinigingsgraad van
de afvalprodukten een belangrijke rol.
Overigens bleek uit de jartesten dat bij de
dosering van ijzerzouten, de vlokvorming
nadelig wordt beïnvloed naarmate de
sulfide-aanvoer toeneemt.
4. Praktijkonderzoek
Opzet
Het praktijkonderzoek is in drie fasen
verdeeld, te weten:
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Tabel II -

'erwijde ringspercentagei preprecipitatieproce. s (jarte st).
Voorbezinking

Parameter

czv
Nkjeldahl
1
[olaal

Eenheid

Referentie

Fe 3 + + P E

Fe'-

%
%

42
8
15

70
24
81

78
22
98

Fase 1. Vastleggen uitgangssituatie
Omdat de rwzi Walcheren in de waterlijn
is ontworpen volgens een twee-stratensysteem bestond de mogelijkheid om het
praktijkonderzoek vergelijkend uit te
voeren. In fase 1is het functioneren van
beide voorbezinktanks vergeleken om na
te gaan of één van beide straten bruikbaar
zou zijn als referentie.
Fase 2. Opstarten chemicaliëndosering
In deze fase is de preprecipitaticinstallatie uitgetest en is de chemicaliëndosering gestart.
Fase 3. Optimalisatie chemicaliëndosering
In fase 3 zijn vier subfasen onderscheiden,
waarin de actuele chemicaliëndosering als
volgt is gevarieerd:
3-A
3-B
3-C
3-1)
1
2

Preprecipitatie

: 32 rag Fe3+/1en 0,16 mg PK/1 ';
: 28 mg PV+/1en 0,11 mg PK/1;
: 28 mg Fe3+/1en 0,14 mg PK/1; 2
: 25 mg Fe'+/1 en 0,09 mgPK/1;

uitgedrukt in actief PK
a.g.v. sterke afwijkingen in de FeCl3 kwaliteit
lag de vermoedelijke dosering op 21 g Fe3+/1
(zie verder'

In dit artikel zijn de weergegeven
subfasen niet nader onderscheiden.
Alleen aan belangrijke verschillen is
aandacht besteed. Voor gedetailleerde
informatie wordt verwezen naar het
onderzoekrapport [3],
Proefopstelling
Om praktische redenen is het doseerpunt
voor zowel FeCl 3 als PF gekozen in de
verdeelput, vlak voor de voorbezinktanks.
Het bleek zonder ingrijpende wijzigingen
niet mogelijk om de doseerpunten verder
van elkaar te situeren. Om de gevolgen
hiervan in te schatten is op laboratoriumschaal de volgorde van en het benodigde
tijdsinterval tussen beide chemicaliëndoseringen nader onderzocht. Daaruit
bleek de invloed van beide parameters vrij
gering en veel minder groot dan op basis
van andere praktijkonderzoeken was
verwacht.
Om binnen de gegeven praktische
mogelijkheden de menging verder te
optimaliseren is de FeCl 3 verdund met
gefiltreerd effluent en is het FH in een
lage werkconcentratie (0,01- 0,02%
actief) gedoseerd. Om een goede werk-

zaamheid van het vlokhulpmiddel te
bereiken is bij de aanmaak- en doseerinstallatie extra aandacht geschonken aan
de 'bevochtiging' en de 'rijping'.
De FeCl 3 - en vlokhulpmiddeldosering is
debietgestuurd, waarbij onder en boven
instelbare aanvoerdebieten de dosering
automatisch naar een vast instelbaar
niveau wordt gebracht.
Analyses enbepalingen
Om het procesverloop in de 'preprecipitatie-' en 'referentiestraat' goed te kunnen
volgen is een uitgebreid bemonsterings-en
analyseprogramma opgesteld. Hierbij zijn
niet alleen de voorbezinktanks, maar is het
gehele zuiveringsproces in zowel de
water- als in de sliblijn in beide straten in
beschouwing genomen. Het programma is
uitgevoerd in samenwerking met het
laboratorium van de Gemeenschappelijke
Technologische Dienst van de Zeeuwsche
Waterschappen, Biochem en de medewerkers van de rwzi.
Resultaten waterlijn
Influent
Tijdens de drie fasen van het praktijkonderzoek varieerde de gemiddelde
influentbelasting van circa 105.000 tot
ruim 135.000 R.ie, terwijl dagelijkse piekbelastingen van 200.000 tot ruim 400.000
R.ie zijn gemeten. De gemiddelde hydraulische aanvoer bedroeg 22.000 tot 32.000
m 3 /d met piekaanvoeren lot 94.000 mVd.
De weergeven belasting is exclusiefde
belasting van het terreinwater. De hierdoor veroorzaakte extra belasting bedroeg
zowel biologisch als hydraulisch circa 20%
van de influentbelasting.
Voorbezinktanks
In tabel III zijn voor de eerste fase van het
praktijkonderzoek de verwijderingsrendementen van de voorbezinktanks
weergegeven. Op basis van de resultaten
is geconcludeerd dat beide straten
identiek functioneren en is besloten straat
II als referentiestraat te bestempelen.
Tijdens het laboratoriumonderzoek en de
eerste fase van het praktijkonderzoek is
regelmatig de vraag gesteld of preprecipitatie kan plaatsvinden bij hoge oppervlaktebelastingen.
Bij eerder op andere rwzi's in Nederland
uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat

bij de dosering van FeCl 3 alleen en een
oppervlaktebelasting > circa 1,5 m 3 /(m 2•
h) de gevormde vlokken niet meer
kunnen bezinken. De ontwerpbelasting
van de voorbezinktanks van de rwzi
Walcheren ligt op 4,0 m 3 (m 2 • h).
Uit fase 2 en 3 van het praktijkonderzoek
is echter gebleken dat met de toegepaste
combinatie van FeCl 3 en PF het preprecipitatieproces ook bij langdurige RWAsituaties mogelijk is. De 'bufferende'
werking van de voorbezinktanks is
zodanig, dat zelfs onder sterk wisselende
belastingniveau's toch een min of meer
gelijke gemiddelde belasting ontstaat op
de aëratietanks. Aan de hand van afb. 3 is
dit geïllustreerd voor het CZV van influent
en beide voorbezinktanks (fase 3).
In tabel IV zijn de gemiddelde verwijderingsrendementen voor de gemeten
parameters weergegeven.
De in de subfasen van fase 3 bereikte
Portho e n P , o i a a r c o n c e n t r a n e s z i ) n m tabel V

weergegeven. Ook is de gemiddelde Fe/Pverhouding vermeld. Door een afwijkende
FeCl 3 -kwaliteit bedraagt de in subfase 3 - 0
actueel gedoseerde Fe/P-verhouding
echter 1,4 mol/mol.
Bij de vergelijking van de concentraties uit
straat I en II moet er rekening mee
worden gehouden, dat via de retourstromen circa 6% van de in straat I
gedoseerde ijzerhoeveelheid wordt teruggevoerd, waardoor ook in de referentiestraat enige precipitatie is opgetreden.
Aëratietanks
Door de chemicaliëndosering ontstaat een
meer stabiele en een lagere belasting op
het actief-slibsvsteem.
Tabel III - Verwijderingsrendementen voorbezinktanks
fase I.
Chemicaliëndosering
Parameter
SS (Glasvezelfilter)
CZV
Nkjeldahl

Pcho
P.OM.1
^totaal

Eenheid

%
%
%
%
%
%

NEE

XKK

VBTI

VBT II

63
44
11
9
23
93

64
45
10
9
23
93

Tabel IV - Samenvattingverwijderingsrendementen
voorbezinktanksfase 3 (procenten).
Chemicaliëndosering
Parameter
SS (Glasvezelfilter)
CZV
Nkjeldahl

i\,„ho
P.otaat

S,„,aal

Eenheid

%
%
%
%
%
%

JA

NEE

VBTI

VBT II

68
67
18
70
59
99

53
10
9
9
20
88
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Tabel VI- Samen-vattint! effluentkwaliteitfase3.
Chemicaliëndosering
Parameter

P R E P R E C l P l T A T l E - O O E R Z O E K RWZI WALCHEREN
Chemisch Zuurstof Verbruik

60

60

SS (Glasvezelfilter)

czv
Nkjeldahl
p

40

1

ortho

P,o«al

NEE

Henheid

StraatI

Straat II

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

18
56
28
0,2
0,6

21
72
33
1,5
2,1

- een kapotte vlokstructuur (slibvolumeindex < 4 0 ml/g);
- slibverlies via de nabezinktank
(pinpoint vlokken).
In de referentiestraat zijn in dezelfde
periode deze verschijnselen niet waargenomen. Naderhand bleek de FeCljsamenstelling (laag Fe 3 ^-gehalte en hoog
zware metalengehalte) de oorzaak te zijn
geweest voor de beschreven situatie.

20

15

10

~-

Afb. 3- Verloop van deC/A'-vracht voor influait enoverloopwatervan straatIenII
Tabel V- P-concentraties overloopwatervoorbezinktanks
Subfase

3-A

3-B

3-C

3-D

Parameter

VBT
I/II

VBT
/Il

VBT
I/II

VBT
I/II

("hem. dosering

ia/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

Fe/P
P„r.ho
I\„,aal

2,4/0,0
1,5/4,4
2,8/5,9

2,6/0,0
0,8/3,4
1,9/4,8

1,8/0,0
2,1/5,6
4,5/6,8

2,3/0,0
1,0/3,2
2,7/4,6

[mol/mol]
[mg/l]
[mg/l]

JA

In vergelijking tot de referentiestraat ligt
in fase 3 de gemiddelde CZV-belasting op
aëratietank I circa 45% lager. Door een
sterke verlaging van de slibvolume-index
(50 tot 80 ml/gten opzichte van 120tot
160 ml/g) kan in aëratietank I bovendien
een slibgehalte van ruim 4 kg/m 3 worden
gehanteerd, waardoor de gemiddelde slibbelasting < 0,15 kg BZW(kg ods.d)
uitkomt.

mogelijkheden voor nitrificatie aangetoond. Het actief slib in straat I is gaan
nitrificeren bij een gemiddelde slibleeftijd
van 6 dagen en een procestemperatuur
van 16 tot 19 °C.
Het starten van het nitrificatieproces
nam enkele weken in beslag, nadat eerst
in de laatste twee weken van subfase 3-A
de juiste procesomstandigheden voor
nitrificatie waren geschapen.

Als gevolg van de doorslag van ijzerverbindingen van voorbezinktank I naar
aëratietank I (circa 40%van de gedoseerde Fe 3 + - hoeveelheid) en een verdergaande mineralisatiegraad ligt de gloeirest van
het actief slib relatief hoog met waarden
rond 43%.In aëratietank II ligt de gemiddelde gloeirest van het slib op 27%.
In de subfasen 3-B en 3-C zijn de

Overigens moet worden vermeld dat het
nitrificatieproces nog niet volledig was,
toen in fase 3-C binnen zes dagen het
actief slib 'haar' nitrificatiecapaciteit
verloor. Dit ging bovendien gepaard met
de volgende verschijnselen:
- een sterk gereduceerde slibaanwas;
- een verslechtering van de effluentkwaliteit;

Effluent
De effluentkwaliteit van de rwzi
Walcheren wordt door het toepassen van
het preprecipitatieproces aanzienlijk
verbeterd. Naast lage P totaal -gehalten
wordt ook het CZVen BZVver
gereduceerd.
In tabel VI is de gemiddelde effluentkwaliteit van straat Ien II over fase 3
samengevat. Hierin is geen rekening
gehouden met de hiervoor aangegeven
problemen in subfase 3-C.
Ter illustratie kan worden aangegeven dat
in de periode vóór deze subfase de
gemiddelde effluent P toIaal -concentratie
(ongefiltreerd) van straat I 0,2 mg/l
bedroeg. Algemeen kan worden gesteld
dat door de hoge mate van stabiliteit van
het preprecipitatieproces de variaties in de
gemeten P-concentraties klein zijn.
De in tabel VI aangegeven gemiddelde
P10Iaai-concentratie van straat IIis
opmerkelijk laag te noemen (vergelijk
tabel I).De oorzaak hiervoor is al eerder
aangegeven (Fe 3+ -terugvoer via terreinriolering).
In afb.4 is de P ortho -concentratie van
influent, overloopwater van voorbezinktank I en II en het effluent van straat I en
II weergegeven.
Resultaten sliblijn
Tijdens het onderzoek konden in de
sliblijn de twee straten niet geheel
gescheiden worden. Via de indikkers en
gistingstanks is slib van de ene straat met
dat van de andere straat in contact
gekomen. Op basis van een vergelijking
van de resultaten van fase 1en 3kan
echter worden aangenomen dat deze
uitwisseling van beide 'slibsoorten' niet
wezenlijk van invloed is op de hierna
gepresenteerde slibproduktie-gegevens.
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Daarbij moet worden vermeld dat geen
rekening is gehouden met de SS-concentraties in het effluent.
Door het preprecipitatieproces bedraagt
de extra primair slibproduktie in fase 3
circa 50% (1.370 kg ds/d). Over de
representatieve subfasen 3-A en 3-B ligt
de secundair slibproduktie circa 35%
(840 kg ds/d) lager. De totale versslibproduktie van straat I ligt daarmee slechts
10% boven de versslibproduktie van de
referentiestraat. Door het verschil in
anorganisch aandeel bedraagt het verschil
na het slibgistingsproces circa 15%.
De indikpercentages van het primair slib
zijn bij toepassing van het preprecipitatieproces niet meer vergelijkbaar met voor-

heen. In fase 1werd in de primair slibindikker een gemiddeld droge-stofpercentage bereikt van ruim 10%. Dit hoge
percentage is op de rwzi Walcheren
gebruikelijk. In fase 3 werd een gemiddeld
indikpercentage bereikt van 'slechts' 5 tot
6%.
Naast de verhoogde aanvoer van colloïdaal materiaal, speelt ook de verhoogde
droge-stofbelasting (25 naar 45 kg/
(m2 • d)) een rol. Een lagere hydraulische
belasting bleek noodzakelijk om het
primair slibindikkingsproces zonder
aanzienlijke sliboverstorten te kunnen
laten plaatsvinden!
De indikpercentages van het secundair
slib zijn met 3 tot 4% wel vergelijkbaar

met de periode zonder preprecipitatie.
Tenslotte zijn de belangrijkste gegevens
van het slibgistingsproces samengevat.
Op grond van droge-stofbalansen is
berekend dat tijdens fase 3 circa 38% van
de toegevoerde organische droge stof is
afgebroken. Bij een hydraulische verblijftijd van ruim 30 dagen varieerde de
gemiddelde gasproduktie van 1.100 tot
1.200 l/kg odsaigeb,okcn- Bij deze getallen is
rekening gehouden met berging in de
slibgistingstanks.
'1er vergelijking kan worden aangegeven
dat in fase 1bij een hydraulische verblijftijd van 55 d, 39% van de organische
droge stof werd afgebroken bij een specifieke gasproduktie van 1.220 l/kg ods_
afgebroken-

5. Evaluatie
Met het oog op de aan het onderzoek
gestelde doelen blijkt uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten dat preprecipitatie met behulp van een combinatie
van een lage FeCl 3 -dosering en een
anionisch PE voor de rwzi Walcheren
goede perspectieven biedt.
Preprecipitatie blijkt onder sterk
wisselende omstandigheden een stabiliserende en positieve invloed te hebben op
het gehele zuiveringsproces.
Het is daarbij mogelijk gebleken om een
laag fosfaatgehalte te bereiken ( « 1mg
P, olaa i/l), terwijl ook de overige effluentparameters (CZV, BZV en SS) worden
verbeterd.
Door het preprecipitatieproces treedt
een reductie van de H 2 S-emissie op.
Gedurende het onderzoek is dit ook
visueel en organoleptisch duidelijk
waarneembaar geweest. Vermoedelijk
wordt daardoor een kostbare afdekking
van de voorbezinktanks, inclusief luchtbehandeling overbodig. Ook de dosering
van FeCl 3 aan de slibgistingstanks, om de
H 2 S-concentratie in het gistingsgas te
reduceren is niet meer noodzakelijk.
Een nadeel van chemische defosfatering
in zijn algemeenheid en van preprecipitatie in het bijzonder is de toename
van de slibproduktie. Deze toename blijft
door de combinatie van FcCl 3 en PE
echter beperkt. Tijdens het onderzoek is
de gemiddelde toename van de uitgegist
slibproduktie berekend op 15% (op
droge-stofbasis). Voor de slibindikkingseigenschappen moet rekening worden
gehouden met een lagere indikkingsgraad
van het primaire slib. Over de slibontwateringseigenschappen kan op basis
van het onderzoek geen uitspraak worden
gedaan.
Door het toepassen van preprecipitatie
wordt in de voorbezinktank naast de
bezinkbare stoffen, ook colloïdaal
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materiaal afgevangen. Hierdoor nemen de
verwijderingsrendementen in de voorbezinktank toe en neemt de belasting op
de biologische zuiveringsstap af. Te zamen
met de positieve invloed op de slibbezinkeigenschappen (hoger toelaatbaar slibgehalte) en de lagere secundaire slibproduktie ontstaan vervolgens mogelijkheden voor nitrificatie, zelfs bij actiefslibsystemen met een oorspronkelijke
ontwerpbelasting van 0,3 kg BZV/(kg
ds-d).
In het licht van onder meer de vergaande
stikstofeisen moet wel worden beseft dat
voor het denitrificatieproces de lage
CZV/N-verhouding van het overloopwater uit de voorbezinktank (4,4 ten
opzichte van 7,3) een beperkende factor
is.
6. Conclusies
Preprecipitatic met behulp van FeCl 3 en
PE heeft op de rwzi Walcheren geleid tot:
- een laag fosfaatgehalte in het effluent
( « 1,0 mg PtotaaiA) e n e e n verbetering
van andere effluentparameters;
- nitrificatiemogelijkheden;
- een extra uitgegist slibproduktic van
15%;
- een stabilisatie van het zuiveringsproces;
- een reductie van de H 2 S-emissie.
Daarnaast biedt de combinatie van een
lage FeCl 3 -dosering met PE een aantal
voordelen ten opzichte van de conventionele uitvoering van het preprecipitatieproces, namelijk:
- een minder vergaande pH-daling;
- een lagere zoutbelasting van het
ontvangend oppervlaktewater;
- een fors financieel voordeel.
Als voor de rwzi Walcheren het preprecipitatieproces volledig wordt toegerekend
naar de fosfaatverwijdering, dan liggen de
specifieke kosten (inclusief slibverwerking) lager dan ƒ 10,-/R.ie.
Tijdens het onderzoek is duidelijk
geworden dat controle op de kwaliteit van
de geleverde chemicaliën noodzakelijk is.
De gegarandeerde kwaliteit blijkt niet
altijd te worden geleverd. Dit kan een
nadelige invloed hebben op de werking
van het proces.
Het onderzoek heeft ook bij hoge oppervlaktebelastingen tot 4 m 3 /(m 2 • h) geleid
tot verrassende resultaten. Het lijkt dan
ook alleszins reëel om vooral bij uitbreidingsactiviteiten voor vol- of overbelaste rwzi's nader aandacht te schenken
aan het beschreven systeem.
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Computermodel als hulp bij
gezonder maken van
Nederlands oppervlaktewater
De Nederlandse biologen M. J. M. Hootsmans en J. E. Vermaat hebben een
computermodel ontwikkeld waarmee de
groei van waterplanten onder
verschillende lichtomstandigheden in zoet,
ondiep water kan worden voorspeld.
Uit hun onderzoeksresultaten concluderen
ze dat een vergroting van de helderheid
van het water een gunstige invloed kan
hebben op de waterplanten. Dit kan
worden bereikt door in te grijpen in de
visstand, maar ook door het opwervelen
van bodemmateriaal door wind te
beperken. Bovendien kan een goed
ontwikkelde slakkengemeenschap de
algengroei op de planten verminderen,
waardoor ook meer licht de planten
bereikt.
Hootsmans en Vermaat promoveerden op
18 oktober jl. aan de Landbouwuniversiteit
op het proefschrift:
'Waterplanten, sleutel voor de verklaring
van verandering door eutrofiëring in
ondiepe zoetwaterecosystemen'.
Zij verrichtten onderzoek in het
laboratorium en op een lokatie in het
Veluwemeer.
Hun simulatiemodel, SAGA1, kan gunstige
lokaties voor waterplanten aanwijzen.
Gekeken wordt onder meer naar de
diepte van het water en de hoeveelheid
licht (troebelheid). SAGA1 zou waterbeheerders in de toekomst op weg
kunnen helpen de kwaliteit van onze
troebele oppervlaktewateren te
verbeteren.
De meeste Nederlandse wateren (meren,
sloten, kanalen) zijn tamelijk ondiep.
De kwaliteit van dat water gaat de laatste
dertig, veertig jaar snel achteruit.
Het wordt troebel waardoor er niet
genoeg licht is voor voldoende groei van
waterplanten. De voornaamste oorzaak
van deze troebelheid vormen fosfaten en
nitraten die in het water terecht komen en
die dienen als voedselbron voor algen.
In een Deltagebied als Nederland mag
volgens de promovendi een voedselrijke
situatie verwacht worden: er is een
constante, natuurlijke aanvoer van
voedselstoffen uit hoger liggende landen.
Door de bevolkingsgroei in deze eeuw,

intensieve bemesting van het land en
toenemende industrie namen de
voedingsstoffen in het water toe.
Daardoor ontwikkelen de algen op de
planten (perifyton) zich sterk.
Vrij zwevende algen in het water
(fytoplankton) werden vooralsnog in hun
groei belemmerd doordat de waterplanten
remstoffen afscheidden. Een soort
chemische oorlogsvoering dus. De waterplanten verdwenen echter, waardoor het
fytoplankton vrij spel kreeg.
Met als gevolg dat vissoorten als de snoek,
die leven tussen de waterplanten, dreigen
uit te sterven. Daarentegen breidt de
brasemstand zich uit. Deze vissoort voedt
zich onder meer met watervlooien, de
natuurlijke bestrijders van algen.
Een beheersmaatregel die de laatste jaren
wordt toegepast is het wegvangen van
brasem. Na verloop van tijd echter komt
deze vis toch weer terug, zo is gebleken.
Hootmans en Vermaat beweren niet dat
deze maatregel zinloos is, maar adviseren
waterbeheerders ook aandacht te besteden
aan andere mogelijkheden die de
biologische diversiteit in het water weer
terug kan brengen. Zo zouden bijvoorbeeld in de randmeren 'luwtegebieden'
kunnen worden gecreëerd in de vorm van
rietkragen of -matten om te voorkomen
dat de wind boven ondiep water het
bodemzand doet opwervelen. Deze waterbeweging kan meer troebelheid veroorzaken en bovendien jonge, nog niet zo
krachtig gewortelde waterplanten
loswoelen.
De onderzoekers hebben ook geconstateerd dat begrazing van perifyton door
slakken een positief effect heeft op de
plantengroei. In hei Veluwemeer vonden
zij te weinig waterslakken en wijten dat
aan de korte beschikbaarheid van waterplanten als schuilplaats en de verandering
in de visstand, (persbericht LUW)

Einde lozing afvalwater op
Eems in zicht
De Groningse gedeputeerde J. van Dijk
heeft op 23 oktober jl. de eerste paal
geslagen voor de rioolwaterzuiveringsinrichting bij Delfzijl. Als de installatie in
1993 in werking wordt gesteld, komt er
een einde aan de lozing van afvalwater op
de Eems en het oppervlaktewater in
Delfzijl.
Vrijwel alle woonkernen in de provincie
Groningen zijn vanaf dat moment aangesloten op een zuiveringsinstallatie.
De installatie bij Delfzijl kost negenenvijftig miljoen gulden en kan het afvalwater van achtenvijftigduizend mensen
verwerken. (ANP)

