Verstopping van beluchtingselementen
Mogelijke relatie met simultane defosfatering

1. Inleiding
In verband met een toekomstige
verscherping van de eisen voor fosfaat en
stikstof in het effluent van rwzi's, heeft de
STORA een onderzoekprogramma
opgesteld voor het elimineren van de nog
bestaande knelpunten bij de fosfaat- en
stikstofverwijdering.

Samenvatting
'Simultaan chemisch defosfateren, dat wil zeggen het doseren van anorganische
zouten (FeCl 3 , A1C13, enzovoort) in de beluchtingstank van een rwzi, kan een
versnelde verstopping van de poreuze beluchtingselementen veroorzaken'.
TAUW Infra Consult heeft in het kader van het STORA-programma PN 1992 een
bureaustudie uitgevoerd waarin is onderzocht in hoeverre deze uitspraak door
praktijkervaringen wordt bevestigd of ontkend. Het resultaat van deze studie is
dat er op grond van praktijkervaringen in binnen- en buitenland geen significant
verhoogd risico is te verwachten voor het optreden van verstopping van poreuze
beluchtingselementen bij toepassing van simultaan defosfateren.
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Afb. 1 - Simultane defosfatering bijeen rwzi;drieverschillende dosermgspunten.

Dit onderzoekprogramma, met de
verkorte titel 'PN 1992', moet een handreiking bieden aan de waterkwaliteitsbeheerders bij de mogelijke aanpassingen
van hun rwzi's.
In het kader van PN 1992 heeft TAUW
Infra Consult in opdracht van de STORA
een studie uitgevoerd naar het mogelijk
optreden van (versnelde) verstoppingsproblemen bij bellenbeluchtingssystemen
door simultaan defosfateren. Simultaan
defosfateren is het verwijderen van fosfaat
door de dosering van chemicaliën net voor
of in de beluchtingstank waarbij een
fosfaatneerslag ontstaat. Het rapport van
deze studie is onlangs bij de STORA
verschenen [1],
Dit artikel beschrijft kort de opzet en de
resultaten van de bureaustudie.

TABEL 1 - - Facture}! vt rantwoordelijk voordeverstoppingvan beluchtingsclementen.
Omschrijving

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

2. Probleemstelling
Vooral in ultra laagbelaste actief-slibinstallaties is simultane defosfatering door
de dosering van chemicaliën (zoals
ijzerchloride, ijzersulfaat en aluminiumsulfaat) in de beluchtingstank een
eenvoudig te realiseren en ook daardoor
aantrekkelijke optie (zie afb. 1).Bij veel
actief-slibinstallaties worden echter fijnblazige beluchtingselementen toegepast.
Hieronder worden verstaan keramische
en kunststof beluchtingselementen,
evenals membraanbeluchters. In theorie
zou de dosering van anorganische zouten
in de beluchtingstank aanleiding kunnen
geven tot het versneld verstopt raken van

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Lucht
zijde

mechanische verstopping door grotere objecten
(takjes, touw, spinsels etc.)
vorming van een biologische slijmlaag
een hoge slibbelasting in de beluchtingstank
lage zuurstofconcentratie in de beluchtingstank
hoge temperatuur van de uittredende lucht door compressie en
wrijving
laag luchtdebiet in de beluchter
slechte verdeling van lucht over het beluchtingselement
scaling; precipitatiereacties op het beluchtingselement
hoge pH in combinatie met hard water
strippen van koolzuurgas door intensieve beluchting
reactie van sulfaat met calcium tot gips door dosering van
sulfaatzouten
neerslag van ijzerfosfaat na dosering van ijzerzouten
uitdroging van biologische afzettingen door de relatief warme
luchtstroom uit het beluchtingselement
door statische elektriciteit ten gevolge van hoge luchtsnelheden
worden fijne deeltjes door het element aangetrokken
constructiefout waardoor niet alle beluchtingselementen even diep
in de tank liggen
constructiefout in het leidingstelsel waardoor er een niet gelijkmatig
verdeelde luchttoevoer is
geen of onvoldoende ontwatering van de dieper gelegen
luchtverdeelleidingen
stof en vuil in ongefilterde of onvoldoende gefilterde lucht
olie uil compressors
roest en afzettingen afkomstig van corrosie in de luchttoevoerleidingen
het loslaten van bitumineuze coatings in de luchttoevoerleidingen

Water
zijde

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Effect
Direct Indirect
via
X
X
II
11
II/VII
II
II
X
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VIII

X
X

X
X

X

X

X
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X
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X
X
X

X
X

X

X

X

X

Referenties [2] [3] [4] [5]

deze fijnblazige bellenbeluchtingselementen, dat wil zeggen drukvalverhoging anders dan door veroudering.
Vanuit de praktijk komen echter
onduidelijke en vaak wisselende berichten

over het optreden van versnelde
verstopping door simultane defosfatering.
Op grond hiervan werd een nadere
verkenning van het probleem noodzakelijk geacht.
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TABEL II - Overzicht van de bij de studie in beschouwing genomen rzvzi's.
Rwzi

Waterkwaliteit beheerder

Chemisch defosfateren

Katwoude
Vinkei
Nieuwveer
Dongemond
Steenwijk
Tollebeek
Amsterdam-Oost
Wiesbaden
Uster
Meilen
Staefa Uerlikon
Henniez
Vufflens
Yverdon
Amsterdam-West
Bath
Hardinxveld de Peulen
Krimpen a/d Lek
Etten
Olburgen
Dedemsvaart
Kampen
Zwolle
Kaalte
Holten Markelo

US

ja, sinds aug '89
ja, sinds mei '90
ja, betreft proef
ja, betreft proef
ja, sinds '76
ja, sinds '90
ja, sinds '90
ja, sinds '80
ja, sinds '58
ja, sinds '65
ja, sinds 7 0

de Dommel
HWB
HWB
ZWO
ZWO

Gemeente A'dam
Gem. Wiesbaden
Kanton Zürich (CH)
Kanton Zürich (CH)
Kanton Zürich (CH)
Kanton Valais (CH)
Kanton Valais :CH)
Kanton Valais ;CH)
Gemeente A'dam

ja

ja, sinds jul '90
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

HWB

ZHEW
ZHEW
ZOG
ZOG
ZWO
ZWO
ZWO
ZWO
ZWO

Aß. 2.
TABEL II - RWZl'sn

etchemisch defosfateren (vervolg).

' 'ollebeek ZWO
Grootte
(aantal i.e.:
Type zuivering
Voorbehandeling
- roostergoedverw.
- zand/vervanger
- voorbezinktank
(VBZ)
Deiosiatering
- type chemicalie
- dosering mol
Fe/molP
- plaats
- sinds
Beluchting
- tvpe (leverancier'

- keramisch k /
membraan m

64.000
AT

750.000
AT

+ 5 mm
-

+
+

+ 2 m/h

+

FeClS04
1.0
pre-precipitatie
1990

k

-

Hardheid water °D
Opmerkingen

13

23.200
AT (LB)

25.000
AT (LB)
+ (25 mm)
+

FeC13

l-'eS04

0,55-1,1
O
1990

1,0 (150mg/g d.s.) 1,1 (10 g/m 3 )
slibretour
AT
1958

k

+

(FeC13) FeS04 FeC13
1,1 10 g/m 3 '
slibretour
1965

v.a. '76
buis (B randol)

v.a. '80 dome
Nokia1
v.a. '85 plaat
(Messner:
kunststof
(Nokia)
m (Messner

k

k

c

c

c

O

O

O

+

+

I

+

hogedrukspuit

met Calcolith
hoge druk (mech
lx/1,5 jaar
ina 1980)
+ (Brandol)
Didier)

1\ 1 à 2 jaar

n.v.l.

Uster (CH)
Meilen (CH)
(kanton Zürich) (kanton Zürich)

+ (2,27 m/h;

dome Activate d buis :B andol) v.a. '75
Sludge
buis (Brandol)
v.a. '87 (Didier)

- frequentie
Verstopping
- algemeen
- t.g.v. sim.defost.

350.000
AT
+ (80+ 20mm)
+

- wijze
c
c
(continu (c)/
intermitterend : i)
- luchtbclasting
28-100 Nm' / m •h O
Reiniging
- methode

iesbaden (Dj

Amsterdam-O. \>

8,4
p H = 7 5-8

zuur

prev. mierzuur:

lx/6-8 aar

2x/jaar

+ (organisch;

+ (kalksteen1

+

-

-

O

O (zeer hard)

23 zeer hard

Symbolenlijst:
+ aanwezig geconstateerd - niet aanwezig/niet geconstateerd O onbekend
CF continufilter oxydatiebed VBZ voorbezinktank AT beluchtingstank TB tegensiroombeluchting
OS oxydatiesloot OT oxydatietank LB) laagbelast (HB) hoogbelast.

3. Opzet studie
De studie kan in vier fasen worden
verdeeld:
- literatuuronderzoek;
- inventarisatie praktijkervaring bij

leveranciers;
- inventarisatie praktijkervaring bij
binnenlandse rwzi's;
- inventarisatie praktijkervaring bij
buitenlandse rwzi's.

3.1. Literatuurstudie
In eerste instantie is via een literatuurresearch in een aantal bestanden van de
ESA Retrieval Service informatie over het
onderwerp verzameld. In verschillende
referenties wordt ingegaan op de
oorzaken van verstopping van
beluchtingselementen [2,4,6] en in
sommige gevallen wordt daarbij simultane
defosfatering genoemd als mogelijk
oorzaak [2].Uit de literatuur blijkt echter
niet dat simultaan defosfateren in de
praktijk een belangrijke rol speelt bij het
verstoppen van fijnblazige beluchtingselementen. In tabel I is een opsomming
gegeven van een aantal factoren die
verstopping van beluchtingselementen
kan veroorzaken of versterken. Hierbij is
een onderscheid gemaakt tussen factoren
die enerzijds betrekking hebben op de
situatie binnen het beluchtingssysteem
(luchtzijde) en anderzijds op de situatie in
de beluchtingstank (waterzijde).
3.2. Praktijkervaringen
Er is een inventarisatie gemaakt van de
praktijkervaringen die leveranciers en
waterkwaliteitsbeheerders hebben met de
verstopping van hun beluchtingselementen door het verzenden van
schriftelijke vragen en door het afleggen
van bezoeken aan rwzi's in Nederland,
Duitsland en Zwitserland. Hierbij is ook
aandacht besteed aan andere zaken zoals
de hardheid en de pH van het afvalwater,
de afvalwatersamenstelling, het type
beluchtingselement en diverse aspecten
van de bedrijfsvoering. Als een soort
referentie zijn daarbij ook gegevens
verzameld van rwzi's waarbij niet wordt
gedefosfateerd maar die ook kampen met
verstoppingsproblemen. In tabel II is een
overzicht gegeven van de in de studie
betrokken rwzi's. Alle op deze wijze
verkregen informatie is gerangschikt in
tabelvorm. In afbeelding 2 is ter illustratie
een deel van deze tabel met onder andere
de informatie van twee Zwitserse rwzi's
opgenomen.
4. Resultaten
Van de in totaal 25 onderzochte rwzi's,
waarvan bij 14wel en bij 11niet simultaan
wordt gedefosfateerd, heeft men in
tenminste 9 gevallen (5 respectievelijk 4)
te maken met wat men zou kunnen
noemen merkbare verstopping van de
beluchtingselementen. Slechts in één
enkel geval is verstopping geconstateerd
direct na introductie van simultaan
defosfateren. Het gaat hier om de rwzi van
Wiesbaden in Duitsland.
Verstopping wordt in de meeste gevallen
• Slot oppagina 154.
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naar het oppervlaktewater verloren kan
gaan.

TABEL I- Oppervlakte bouw-en graslandop verschillendegrondsoorten (absoluut enals percentage vande totale
oppervlakte cultuurgrond), enhetdeeldaarvandatisgedraineerd (absoluut ena/s percentage van de totale
oppervlakte indiecategorie) [LEI & CBS,1989;Van derMeer, Landinrichtingsdienst, mond. med.].

Water- en nutriëntentransport in de
bodem
Bij het transport van water (en de daarin
opgeloste stoffen) naar het oppervlaktewater kunnen vier transportwegen worden
onderscheiden (afb. 1);
- afspoeling over het perceeloppervlak;
- interflow door de onverzadigde zone;
- ondiep lateraal grondwatertransport
(OLG) door het bovenste grondwater
(onder andere via buizendrains en
scheuren en gangen in de bodem) en
- diep lateraal grondwatertransport
(DLG) door het diepe grondwater.
Voor interflow en ondiep lateraal grondwatertransport tezamen wordt vaak de
term subsurface runoff (SSR) gebruikt.
Snel transport van stikstof vindt plaats via
de eerste drie transportwegen.

Grondgebruik

Het belang van snel stikstoftransport
Uit diverse onderzoeken blijkt dat ook bij
bouw- en grasland op klei en veen een
aanzienlijk deel van het neerslagoverschot
via snel transport wordt afgevoerd.
Uit onderzoek van Harris etal. [1984] en
Callebaut [1985] blijkt dat op kleibouwland
50 tot 100% van het neerslagoverschot
gedurende de wintermaanden via drains
wordt afgevoerd. De drains kunnen zeer
snel na de start van een neerslagperiode
tot waterafvoer overgaan en in korte tijd
(uren tot dagen) een groot gedeelte van
het neerslagoverschot verwerken [Harris
etal, 1984; De Boer etal, 1991]. Daarnaast
is op kleigrond vrijwel alle cultuurgrond
voorzien van buizendrains (tabel I).
Op veengrond is de gedraineerde oppervlakte veel kleiner. Hierdoor vindt op
veengrond een omvangrijk deel van het
watertransport naar het oppervlaktewater
plaats via andere wegen van snel transport
(meer dan 50%). Dit blijkt uit onderzoek
van Wind [1986] en Pankow etal.[1985].
Ook bij klei- en veengronden is snel
transport de belangrijkste factor bij het
transport van het neerslagoverschot naar
het oppervlaktewater. We gaan er vanuit
dat een evenredig deel van de stikstof via
deze transportwegen verloren gaat. Omdat
snel transport de overheersende vorm van
waterafvoer is, behandelen we in dit
artikel alleen de stikstofverliezen via deze
transportwegen. De verliezen via de langzame transportwegen laten we buiten
beschouwing.
De omvang van de stikstofverliezen
Kleibouwland
In diverse onderzoek(i) en op kleibouwland is aandacht besteed aan de
stikstofafvoer via drains gedurende het

Gedraineerd oppervlak

Totaal opp ervlak

Grondsoort

(%)

(1.000 ha)

(%)

U.000 ha)

bouwland

zeeklei
rivierklei
veen

18
1
1

367
28
27

80-90
40-50
< 10

293-330
11-14
<2,7

grasland

zeeklei
rivierklei
veen

(.

112
96
330

80-90
40-50
< 10

90-101
38-48
<33

5
16

TABEL II - Stikstofverliezen naarhetoppervlaktewater inkgN-ha'1 viadrains op kleigrondvolgens verschillende
auteurs [Callebaut, 1985; Harrisetal., 1984; Henkern, 1971].
Auteur
Callebaut, 1985
Harris et al, 1984
Henkens, 1971

Mestgift
(kg N-ha-1:

Meetperiode

440
?
?

nov.-juni
nov.-apr.
sept.-maart

Stikstofvracht
(in kg N-ha-1)

Neerslagoverschot
(in mm)
307
150
300(?)

50
51
II

bij 250 mm drainafvoer

TABEL III - Stikstofverliezen naarhetoppervlaktewater inkgN-ha'1 via afspoeling, cusub-surface runoff (SSR),
exclusiefdrains, opkleigrondvoordeperiode november totaprilvolgens Harris etal. [1984].
Drainagetoestand

Afspoeling

SSR

Totaal

1

11

15
9

ongedraineerd
gedraineerd

TABEL IV - Stikstofverliezen naarhetoppervlaktewater inkgN-ha'1 bijverschillende mestgiften opgedraineerd
enongedraineerdkleigraslandvolgens verschillende auteurs[Ganvood& Ryden,1986;Macduffetai,1990].
Auteur
Garwood &Ryden, 1986

Mestgift
(kgN-ha-1)
200

N-verlies via afspoeling N-verlies via drains
(in kg N-ha-1)
(in kg N-ha-1)

ongedraineerd
gedraineerd
ongedraineerd
gedraineerd
ongedraineerd
gedraineerd
ongedraineerd
gedraineerd

400

Macduff etai, 1990

Drainage

200
100

16
1
55
2
23

-

58

-

160

-

60*
IS

-

178*

*N-verliezen via afspoeling en drains samen.

TABEL V- Stikstofverliezen naarhetoppervlaktewater inkgN-ha'1 op veengrond
[Oosterom &'Van derToorn, 1982; Pankow etai, 1985].
Auteur

Oosterom &
Van der 'Toorn, 1982
Pankow et al, 1985

Mestgift
ikg N-ha- 1 )

2

339
507

Meetperiode

N eerslagoven ;chot
cin mm)

jaar
sep.-ium
sep.-juni

300
392
278

Stikstofvracht
(in kg N-ha" 1 )
Hoog peil Laag peil
36,5
17,5
28,8

55,5
27,0
47,7

'TABEL VI - Uitspoelmgsverliezen naarhetgrondicatcr inkgN-ha'1 bij veld-lysimeterproeven op klei-en
zandbouwlandbij verschillende bemestingsregimes (dunnemest bevat 375 kgNu„-ha'1); voorjaarsbehandeling in
april. Naar Bertilsson [1988].
Voorjaarsbehandeling
Geen N
100 kg N-ha-1 (KAS)
200 kgN-ha-1 (KAS)
dunne mest
100 kg N-ha-1 (KAS)
100 kg N-ha-1 (KAS)
100 kg N-ha-1 (KAS!
100 kg N-ha-1 (KAS)

Najaarsbehandeling

Uitspoeling (kg N-haKlei
36
43
45

dunne mest, augustus
dunne mest, september
dunne mest, november
dunne mest, augustus met groenbemester

48
156
128
150
50

Zand
6')
75
62

91
239
283
148

