Ontwikkelingen in West-Duitsland op het gebied van stikstofen fosfaatverwijdering*

1. Inleiding
Ter verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater en ter bescherming van
de Noordzee moeten in de komende jaren
de meeste afvalwaterzuiveringsinrichtingen aangepast of uitgebreid worden om
het fosfaatgehalte in het effluent verder te
reduceren ( 7 5 + scenario').
Over de stand van zaken in Nederland
op het gebied van de fosfaatverwijdering
is in dit tijdschrift gerapporteerd naar aanleiding van de NVA-workshop technologische aspecten van het defosfateringsproces [1].
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Over de ontwikkelingen in WestDuitsland werd in maart 1989 door de
Technische Universität Braunschweig
onder leiding van professor R. Kayser een
symposium georganiseerd onder de titel
'Afvalwaterzuiveringsinrichtingen voor
stikstof en fosfaatverwijdering'. Naast de
fosfaatvcrwijdering werd er in dit
symposium aandacht besteed aan de
verdergaande stikstofverwijdering, een
onderwerp dat in Nederland nu ook
actueel is geworden.
In het eerste gedeelte van het symposium
werd ingegaan op diverse aspecten van de
verdergaande zuivering van afvalwater,
zoals het ontwerpen van beluchtingstanks,
computerprogramma's voor de berekening
van nitrificatic- en denitrificatie, de
biologische fosfaatverwijdering al dan niet
gecombineerd met een chemische
precipitatie en de procesregeling van
awzi's gericht op nitrificatie en
denitrificatie.
In de tweede helft werden de bedrijfservaringen op diverse awzi's toegelicht.
In dit artikel worden samenvattingen
gegeven van de voordrachten.
2. Algemene eisen toekomstige awzi's
(J. Hulsch, Milieuministerie Nedersaksen)
In 1988 is in de Bondsrepubliek Duitsland
een belangrijk voorschrift op het gebied
* Verslagvan het Symposium vande Technische
Universiteit Braunschweig 'Afvalwaterzuiveringsinrichtingen voorstikstof- en fosfaatverwijdering',
maart1989.

Samenvatting
Aan de Technische Universiteit van Braunschweig is in maart 1989 een congres
gehouden over de jongste ontwikkelingen in vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering bij afvalwaterzuiveringsinrichtingen in West-Duitsland.
Op grond van experimenten en ervaringen met installaties op semi-technische en
praktijkschaal werden berekeningen van dimensioneringsgrondslagen, invloedsfactoren en resultaten gepresenteerd. De voor- en nadelen van chemische en
biologische fosfaatverwijdcring zijn vergeleken. Biologische fosfaatverwijdering,
al of niet aangevuld met chemicaliëndosering, wordt reeds op meerdere awzi's
toegepast.
Vanwege de strengere effluenteisen zal zeer veel aandacht moeten worden
gegeven aan de uitvoering van de installatie-onderdelen en aan de procesregeling
en -controle.

van de afvalwaterbehandeling uitgevaardigd, waarin staat dat vanaf 1992 de
reduccring van eutrofiëringsstoffen
algemeen dient te worden ingevoerd.
Ondanks alle inspanningen wordt het
zuurstofgehalte in het water te hoog
belast, vindt steeds meer slibafzet op de
bodem plaats en ontstaat eutrofiëring in
het oppervlaktewater.
Bovendien is er een duidelijke verandering in de samenstelling van het
afvalwater opgetreden. Natuurvreemde,
biologische moeilijk afbreekbare
organische stoffen worden tegenwoordig
in de industrie, in bedrijven en huishouding overal gebruikt. Een en ander
betekent, dat na de mechanische en
biologische afvalwaterbehandeling nu een
nieuwe generatie awzi's moet worden ontwikkeld, die de restconcentratie van de
stoffen verdergaand elimineert.
In Nedersaksen is dit vertaald in beleidsuitgangspunten, waarin eisen zijn
opgenomen voor awzi's afhankelijk van de
capaciteit.
Voor awzi's met een capaciteit groter dan
1.000 i.e. is dwingend een stikstofreducering (nitrificatie en denitrificatie)
voorgeschreven. Bestaande awzi's
met deze capaciteit moeten worden
omgebouwd.
Op awzi's met een capaciteit vanaf
30.000 i.e., waarvan het afvalwater hoge
fosfaatvrachten bevat, dient fosfaatverwijdering plaats te vinden (P < 2 mg/l).
Ten slotte dient voor awzi's vanaf
200.000 i.e. een filtratieproces te worden
ingevoerd (P < 1mg/l).
Volgens de huidige inzichten moet ervan
worden uitgegaan, dat de in de nabije
toekomst te realiseren nieuwbouw en
verbouw van awzi's voorlopig de laatste
uitbreiding is op het gebied van de afvalwaterbehandeling.
Het is daarom te verwachten, dat de
nieuw te bouwen awzi's in de gekozen
vorm de komende decennia blijven
bestaan. In Duitsland acht men het
daarom van belang om awzi's zodanig te

ontwerpen, dat bij het uit bedrijf nemen
van onderdelen, ten behoeve van onderhoud en reparaties, geen wezenlijke
verslechtering optreedt van het effluent.
Dit houdt in meervoudige uitvoering van
onderdelen.
3. Stikstofreductie
3.1. Dimemionering van acticf-slibsystemeri
voor nitrificatieendenitrificatie
(Prof. em. Dr. Ing. E. L. W. v. d. Emde)
Naar aanleiding van de nieuwe lozingseisen voor stikstof en fosfaat wordt het
ATV Arbeitsblatt A 131 (Grundsätze für
die Bemessung von einstufigen
Belebungsanlagen mit Anschlusswerten
über 10.000 Einwohnergleichwerten)
herzien.
De belangrijkste dimensioneringsgrondslag voor nitrificatie-/denitrificatie is de
slibleeftijd.
De factoren die van invloed zijn op een
goed verloop van het denitrificatieproces
zijn het bufferend vermogen voor zure
verbindingen, de slibproduktie en de
zuurstofinbrengcapaciteit.
Het is van groot belang om rekening te
houden met het effect van variaties in de
belasting met het oog op het nitrificatie-/
denitrificatieproces en de zuurstofinbrengcapaciteit.
Aanbevolen wordt om van de 85-percentielwaarde voor de BZV-vracht uit te gaan.
3.2. Berekening nitrificatieendenitrificatie
metcomputer
(Dipl. Ing. Ch. Wolffson)
Een interessante ontwikkeling is het gebruik van computerprogramma's voor de
dimensionering van awzi's, waarbij in het
bijzonder de nitrificatie- en denitrificatieprocessen worden betrokken. Eenvoudige
aannames voor de dimensionering van
awzi's, waarbij verdergaand dient te
worden gezuiverd, zijn niet meer voldoende. Door de Technische Universität
Braunschweig is een computerprogramma
ontwikkeld, waarbij diverse randvoorwaarden kunnen worden ingevoerd, zoals
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Aß. 1-Principe hoofd- en deelstroomproces.

effluentkwaliteit (NH 4 -N, N0 3 -N,
alkalitcit enz.), slibbelasting, slibconcentratie entankvolume. Het effect
van variaties indeinfluentkwaliteit en
-kwantiteit, devolumeverhoudingen ende
temperatuur opde effluentkwaliteit
kunnen met hetprogramma eenvoudig
worden bepaald.
Opgemerkt wordt dathetmodel metde
toegepaste formules nog niet exactde
processen diezich in werkelijkheid
afspelen, weer kangeven. Bijvoorbeeld
het nitraat- enammoniumgehalte van het
effluent mogen alleen als richtwaarden
worden gezien, waarmee detendenskan
worden vastgesteld. Een belangrijk
probleem isnog derelatief grote
onbekendheid metenkele parametersvan
de biologische processen. De waarden
voor degroei- ensterftesnelheid van de
nitrificcrende bacteriën inde literatuur
variëren meer dan 100%. Opditgebied is
nog veel onderzoek noodzakelijk.
Geconcludeerd wordt datde computertechnologie bij hetontwerpen van awzi's
en voor desimulatie van bedrijfsprocessen
de laatste jaren belangrijk is geworden.
Eenvoudige aannamen voor de dimensioncring van awzi's waarbij verdergaand
dient teworden gezuiverd zijn niet meer
voldoende. Een gedifferentieerde beschouwing van dereacties, afhankelijk
van debedrijfsvoering ende afvalwaterkwaliteit, is noodzakelijk.
Met behulp van het computerprogramma
is hetvoor deingenieur mogelijkals
ontwerper, meerdere varianten, inclusief
de effecten van verschillende bedrijfsinstellingen, binnen eenkorte termijn te
berekenen zonder datdeplankostentot
grote hoogten stijgen.
4. Fosfaatverwijdering
4.1. Combinatie vanbiologische en simultane
fosfaatverwijdering (Dr. Ing. R.Boll)

Gezien devele nadelen vanchemische
defosfatcring gaat devoorkeur uit naar
biologische P-climinatie. Met dit proces
kan echter meestal niet aaneen effluenteis
van 2of 1mgP/lworden voldaan.
Dit wordt veroorzaakt door de samenstelling van hetafvalwater, de wisselingen
in desamenstelling en hydraulische
belasting endevoorwaarde van een
anaëroob, nitraatvrij milieu inde zone
waar bacteriën Pweer afstaan.
Met decombinatie van biologische en
simultane, chemische P-verwijdering kan
aan voornoemde effluenteisen worden
voldaan. Het biologische proces laat zich
in een'hoofdstroom'- en 'deelstroomproces' onderscheiden.
In het'hoofdstroomproces' bevindt zich
een P-reactor voor debeluchtingstank; bij
het 'deelstroomproces' wordt dedoor de
bacteriën opgenomen Pweer opgelost in
de indikker (P-stripper) waarnahet
fosfaat inhetoverloopwater metbehulp
van chemicaliën ineen flocculator wordt
afgescheiden (zie afb. 1).
De onderzoeksresultaten van een
biologisch proces volgens het hoofdstroomprincipe ineen semi-technische,
een technische proefinstallatie en een
praktijkinstallatie werden toegelicht.
De verblijftijd indeanaërobe reactor
bedroeg 0,75-1 htot 1,0-2,0 h betrokken
op Qdwa + Qrs; delaatste verblijftijd
geldt voor zeer laagbelaste installatiesmet
aërobe slibstabilisatie. Ditkomt overeen
met 25 tot35%vanhetaërobeen
anoxische volume.
Voor deverblijftijd inde indikker
werd 12 tot20h aangehouden
(Qrs = 0,3 Qdwa).
In desemi-technische proefinstallatie
volgens hethoofdstroomprincipe bedroeg
bij eenP-gehalte inheteffluent van
2,1 mg/l hetchemicaliënverbruik slechts
0,27 Mol Ee2 + /Mol P.Bij 1,0mgP/lin het
effluent werd 0,46 Mol/Mol gedoseerd (b
= 0,18 kgBZV/(kg ds-d), P-influent
15 mg/l). Dechemicaliëndosering liet zich
uitstekend regelen viaeencontinu
POj-meting aanheteind vande aërobe
reactor.
Opvallend was hetoptreden van een
steeds terugkerende golflijn van de
P-concentratie inhet effluent.
In een technische proefinstallatie werd de
P-verwijdering van deeerste, hoogbelaste
fase van een 2-trapsinstallatie gesimuleerd
( b = 1,2kgBZV/(kg ds-d), verblijftijd
10-15 min. (Qinfl+Qrs), Pt-influent
15 mg/l). Bij eenFe-dosering van circa
1 Mol/Mol bedroeg de effluentwaarde
3-4 mgP/l; deslibindex verbeterde zowel
door deFe-dosering als door de anaërobe
P-reactor.

Ook hier voldeed deP-meting ter regeling
van de Fe-dosering.
Op deawzi Berlijn-Ruhleben waareen
volledige, biologische P-verwijdering
plaatsvindt, werd eveneens deze regeling
met succes uitgeprobeerd. Daartoe werd
extra P aan hetinfluent toegevoerdom
ten behoeve vandeproef aanvullend
chemisch te kunnen defosfateren.
Deze installatie bevat eenanaërobe
P-reactor, anoxische denitrificatie- en
aërobe nitrificatiezone.
Voorts meldde Boll, datopde installatie
Eisenstadt (Zwitserland) met een
gecombineerde anaërobe P- en
denitrificatiezone PO4 -waardenvan
0,6 mg/l werden bereikt met een
Fe-dosering van circa 1 Mol/Mol.
4.2. Biologischefosfaatreductie door
verzuring van primair slib
(Dr. Ing. S.Schlegel)
De belangrijke voorwaarden waaronder
versterkte P-opname plaatsvindt zijn:
- hetwisselen van anaërobe en aërobe
zones, waarbij indeanaërobe zone noch
zuurstof in opgeloste vorm noch nitraatzuurstof aanwezig mag zijn;
- eenhoog gehalte aan gemakkelijk
afbreekbaar organische stof in afvalwater,
in hetbijzonder organische zuren.
Een methode omhetgehalteaan
organische zuren teverhogen is het
primaire slib teverzuren. Ditkan plaatsvinden indevoorbezinktank ofineen
aparte verzuringssilo. Opdeawzi van
Schermbeek (20.000 i.e.), welke in 1988in
bedrijfis genomen, ishiernaar onderzoek
verricht.
De installatie isontworpen voor verdergaande stikstofverwijdering waarbijhet
retourslib inheteerste denitrificatiebassin
met 50% vanhetvoorbezonken afvalwater
wordt gemengd. Derest van hetvoorbezonken afvalwater wordt inhet tweede
denitrificatiebassin gebracht (zie afb.2).
Ter verbetering van de biologische
P-verwijdering isdevoorbezinktank als
slibvoorraadtank of verzuringstank
gebruikt. Daartoe werd het ingedikte
primaire slib weer terug inhet influent
gebracht endaarmee inde waterlijn.
Het resultaat van ditingrijpen in het
proces werd pas naenige tijd zichtbaar.
Het P-gehalte inheteffluent daaldevan
8 mg P/lnaar circa 4mgP/l. Het vereiste
gehalte van 2mgP/lwerd echter nog niet
bereikt. Hiervoor isnog een chemische
dosering ofeen extra anaërobe tankof
beide noodzakelijk.
De anaërobe tank dient danniet direct
met hetretourslib teworden gevoed, aangezien datteveel nitraat bevat maar met
het gedenitrificeerde afvalwater uithet
eerste anoxische gedeelte van de

752

beluchtingstank.
Het overloopwater van de slibsilo na de
gistingstank dient nog langs chemische
weg te worden behandeld door middel
van een kalkdosering, alvorens het wordt
teruggepompt naar de voorbezinktank.
Concluderend wordt vastgesteld dat de
maatregel, waarbij de voorbezinktank als
verzuringstank wordt gebruikt een verdubbeling betekent van de fosfaatopname
in een beluchtingstank die oorspronkelijk
is ontworpen op een biologische stikstofverwijdering.
4.3. Fosfaatverwijdering alsderde trap
4.3.1. Flocculator met lamellenafscheider
(Dr. Ing. B. Teichgräber)
De lozingseis voor awzi's groter dan
100.000 i.e. wordt P < 1mg/l. Om dit te
verkrijgen zijn twee methodes mogelijk.
De eerste methode is een achter de
nabezinktank geplaatste flocculatoreenheid gevolgd door een lamellenafscheider. De tweede methode is een
meerlaagsfilter waar het effluent doorheen
wordt geleid en Fe 3+ wordt gedoseerd; in
de beluchtingstank wordt simultaan
verwijderd.
Bij de naprecipitatic worden Fe 3+ , Al 3+ , Ca
(OH)2 en een flocculatiemiddel (PE) toegevoegd; het in de lamellen afgescheiden
slib wordt teruggepompt naar de flocculator ter verbetering van het flocculatieproces.
Voor een goede P-verwijdering is het van
belang dat de pH minstens 10 bedraagt;
bij een dosering van 100-150 g
Ca(OH) 2 /m 3 en 0,5 g PE/m 3 daalde het
P-gehalte van 8 tot 1-0,5 mg/l.
Simultane P-verwijdering kan het totale
chemicaliënverbruik terugbrengen. Kalk
heeft als voordeel dat de dosering
P-onafhankelijk is. Ook nitrificatie werkt
gunstig uit op het kalkverbruik ten
gevolge van de ontharding van het afvalwater.

nabezinktank

Ajb. 2 -Stroomschema awzi Schermhoek.

van de nabezinktank. Als oppervlaktebelasting kan 15 m/h (rwa) worden aangehouden.
Voor awzi's boven de 20.000 i.e. bedragen
de investeringskosten van filterinstallatics
meer dan naprecipitatie-installaties.
Het energieverbruik van naprecipitatieinstallaties is lager dan bij filterinstallaties;
nadeel is het hoge vlokmiddelverbruik
(1-1,5 g/m 3 ). De bedrijfsresultaten zijn
echter weinig afhankelijk van het voorafgaande zuiveringsproces.
4.3.2. Doekfiltratie na simultane
P-verwijdering (Dr. Ing. K. H. Mönnich)
Naar aanleiding van zeer hoge slibindices
op de awzi Kiel (capaciteit 525.000 i.e., b =
0,20 kg BZV/(kg ds-d)) is men ijzersulfaat gaan doseren: 110g FeSO^m 3
voorbezonken afvalwater. De slibindex
daalde tot 80-150 ml/g ds.
De P-verwijdering bedroeg 85% met
1,5 mg P/l in het effluent (afloop voorAfb. 3 - Doekfiltratie.

Bij het ontwerp moet erop worden gelet,
dat de flocculator zo wordt vormgegeven,
dat bij wisselende belastingen de energieinbreng gelijkmatig is. Als oppervlaktebelasting dient 15-20 m/h bij Orwa te
worden aangehouden.
In verband met slibafzettingen en verstoppingen moeten de lamellen in secties
worden gebouwd zodat ze met water
kunnen worden gespoeld; voorzieningen
dienen daarvoor aanw?ezig te zijn.
Met het meerlaagsfilter werden P-waarden van circa 1mg/l verkregen bij een
Fe-dosering van > 1,2 Mol/Mol.
De effluentwaarden waren nogal afhankelijk van het droge-stofgehalte. De terugspoelfrequentie wordt sterk beïnvloed
door het droge-stofgehalte in de afloop

bezinking 9-10,5 mg/l). De slibproduktie
steeg met 30%.
Omdat de awzi kampt met slibuitspoeling
bij harde wind heeft men gezocht naar een
methode om het effluent na te filtreren.
Daartoe heeft men proeven gedaan met
een in Zwitserland ontwikkelde doekfiltratie. Bij dit systeem wordt zonder
bedrijfsonderbreking al naar gelang het
slibgehalte de frequentie van het schoonspoelen aangepast.
Het filter is opgebouwd uit verticaal
opgestelde elementen voorzien van filterdoek en ondersteuningsweefsel.
Het effluent doorstroomt horizontaal het
filter (oppervlaktebelasting 8-10 m/h).
Gestuurd door de niveaustijging voor het
filter daalt aan weerszijden van het filter
een U-balk waardoor het spoelwater
respectievelijk wordt aan- en afgevoerd
(30-35 l/m 3 ) (zie afb. 3). Van de bezinkbare stoffen bedroeg het rendement 99%,
van de zwevende stof 77%;de P-verwijdering bedroeg 66% (2,6 mg P/l in
toeloop filter, 0,9 mg P/l in afloop filter).
De hoeveelheid terugspoelwater was circa
4-13%.
In oktober 1988 is een doekfilterinstallatie
met 720 m2 filteroppervlak geplaatst.
Tevens is een flotatievoorziening voor het
terugspoelwater geïnstalleerd. Over de
maanden december 1988 t/m maart 1989
bedroeg het gehalte aan zwevende en
bezinkbare stoffen < 0,1 mg/l en het
P-gehalte 0,18-0,5 mg/l. De totale jaarlijkse kosten worden geraamd op 9 ct/m 3
waarvan circa 75%voor kapitaalslasten.
5. Mogelijkheden en grenzen van de
flexibilisering van awzi's door procesregeling
(Prof. Dr. Ing. R. Kayser)
Met een optimalere ontwerpmethodiek
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alleen blijft het moeilijk om met een
variërend influent continu een minimale
effluentconcentratie van CZV, stikstof en
fosfaat te bereiken, mede vanwege de
temperatuursafhankelijkheid van het
nitrificatieproces. Daarbij dient de beheerder van een awzi er naar te streven de
benodigde energie en chemicaliën tot een
minimum te beperken.
Een optimale procesregeling is dus noodzakelijk.
Een aantal randvoorwaarden in het
ontwerp en de biologische processen
spelen een belangrijke rol:
- het volume van het beluchtigsbassin
wordt zodanig gedimensioneerd dat
nitrificatie in de winter plaatsvindt.
Om volume te sparen wordt in de winter
echter een gedeeltelijke denitrificatie
nagestreefd. In de zomer is minder
volume nodig voor nitrificatie en kan er
verdergaand worden gedenitrificeerd;
- de zuurstofmbreng moet sprongsgewijze veranderingen van de toevoer aan
stikstof direct kunnen volgen;
- voor de denitrificatie en de biologische
fosfaateliminatie is de verhouding
BZV:N en BZV:P bepalend;
- bij systemen met voorgeschakeldc
denitrificatie is het inbrengen van zuurstof
in het retourslib schadelijk voor de
denitrificatie;
- een hoog nitraatgehalte in het retourslib
is voor de biologische fosfaateliminatie
ongunstig. Aangerot afvalwater is daarentegen gunstig.
Om het proces in awzi's met nitrificatie,
denitrificatie, alsmede met fosfaateliminatie te kunnen regelen zijn in de
eerste plaats metingen mogelijk van
ammonium, nitraat en fosfaat. Daarnaast
kunnen indirecte parameters worden
gemeten, zoals de redox-potentiaal en het
continu zuurstofverbruik. Vervolgens
werden enkele regelstrategieën behandeld
voor verschillende systemen.
Bij de simultane denitrificatie, waarbij
intermitterend wordt belucht, is het
mogelijk het proces te regelen aan de
hand van nitraat- of ammoniummetingen.
Op een aantal awzi's, zoals onder meer in
Hannover, wordt geregeld aan de hand
van het nitraatgehalte. Op de awzi Husum
wordt geregeld aan de hand van
ammonium. Einancieel gunstig is een
regeling met de redox-potentiaal, die zoals
een zuurstof-elektrode direct in het
beluchtingsbassin wordt geïnstalleerd.
Bij de voorgeschakeldc denitrificatie wordt
in de regel het nitraatgehalte gemeten aan
het eind van de denitriticatiezone. Daarop
wordt het retourslib afgestemd. Ook kan
de redox-potentiaal als regelparameter
worden gebruikt.
Bij de simultane fosfaatverwijdering dient

de chemicaliëndosering te worden
geregeld aan de hand van het fosfaatgehalte in het effluent. Deze regeling kan
ook worden gebruikt bij biologische
P-verwijdering, waarbij alleen in het
laatste gedeelte van het beluchtingsbassin
indien nodig nog chemicaliën worden
gedoseerd.
Concluderend wordt gesteld, dat scherpere eisen een betere controle en betere
procesregeling noodzakelijk maken.
Bedrijfsvriendelijke continu-metingen van
ammonium, nitraat en fosfaat zijn daarbij
mogelijk.
6. Bedrijfservaringen
In het tweede gedeelte van het
symposium werden bedrijfservaringen
toegelicht en processen met elkaar vergeleken. Op een aantal interessante
ervaringen wordt hieronder ingegaan.
Awzi Hildesheim
(Dipl.-Ing. P. Hartwig)
De awzi Hildesheim is enige jaren
geleden uitgebreid voor vergaande
stikstofverwijdering bij een capaciteit van
120.000 i.e. Na de voorbezinking doorloopt het water een anaërobe, anoxische
en aërobe zone (respectievelijk 10, 7,3 en
82,7 vol %).Het surplusslib wordt ingedikt in een flotatie-indikker om het
weer in oplossing gaan van P zoveel
mogelijk te voorkomen. Het ingedikte slib
wordt vergist en met centrifuges
ontwaterd.
De verblijftijd betrokken op dwa bedraagt
in de anaërobe zone 1,4 h en in de
anoxische zone 1,0 h.
Aanvankelijk viel de P-vcrwijdering tegen;
het influent bevatte een hoog gehalte aan
NO3 door het grote aandeel kwelwater.
Bovendien was door de goede werking
van de voorbezinking (50% BZV- en
P-verwijdering) de samenstelling van het
afvalwater in ongunstige zin gewijzigd
voor een goede biologische N- en P-verwijdering. Vervolgens heeft men een
kwart van de awzi bedreven volgens een
door de TU-Hannover ontwikkelde
methode ISAH (zie afb. 4).
Door de voorbezinking te passeren werd

een betere samenstelling verkregen:
CZV/N-Kj = 8 in plaats van 6,5 en BZV/P
= 31 in plaats van 17;de P-verwijdering
bedroeg 73% met een P-effluent van
gemiddeld 2,4 mg/l.
Voorts vond men een duidelijke relatie
tussen de weer opgeloste P en het nitraatgehalte in het effluent en de verblijftijd
van het slib in de indikker. Het weer in
oplossing gaan van P in het in de
nabezinktank bezonken slib had geen
invloed op het P-gehalte van het effluent.
Geen heroplossing van P kon worden
waargenomen in de gistingstank. De totale
heroplossing van P bij de slibverwerking
was maximaal 12%.
Door een continu NH 4 - en NOï-meting
bij de overstort van het beluchtingscircuit
liet het proces zich goed regelen. Om het
weer in oplossing gaan van P in de
beluchtingszone (waar denitrificatie
plaatsvindt) te voorkomen overweegt men
het installeren van een redox-potentiaalmeting, welke zich als een goed alternatief
voor een continu N0 3 -meting heeft
bewezen.
Awzi Husum (Dipl. Ing. U. Abeling)
De in 1986 in bedrijf genomen awzi
Husum (110.000 i.e.) werkt volgens het
principe van de simultane nitrificatie en
denitrificatie Naast een volledige
nitrificatie kan met dit proces een denitrificatie met een rendement van 95%
worden bereikt. Van belang hierbij is een
optimalisering van beluchtingsregeling.
In het beluchtingsbassin wordt de zuurstofmbreng gerealiseerd door middel van
een zestal rotoren. Twee rotoren draaien
continu terwijl de andere rotoren aan en
uit worden geschakeld aan de hand van
de continu meting van de ammoniumconcentratie.
Ondanks een goede nitrificatie van de
awzi werd aan de hand van metingen over
de dag duidelijk dat het maximum
ammoniumgehalte per dag het viervoudige is van het daggemiddelde.
Om aan de effluenteis (4 mg NH 4 -N/1 in
een willekeurig steekmonster) te voldoen
moest het daggemiddelde lager dan
0,5 mg NH4-N/I zijn.
Na drie jaar werd de awzi uitgebreid ten

Afb. 4 - ISAH-methode.
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behoeve van verdergaande fosfaatverwijdering. Op grond van het ontwerp
van de awzi kwam een simultane fosfaatverwijdering met chemicaliën niet in aanmerking. Met name zou onder invloed
van het fosfaatslib de minimale slibleeftijd
voor nitrificatie niet worden bereikt.
In verband met de hoge fosfaatvracht van
het influent (tot 30 mg P/l) is een
biologische fosfaatverwijdering in de
hoofdstroom niet gegarandeerd. Daarom
is gekozen voor een gecombineerde
P-verwijdering in hoofd- en slibstroom
(zie afb. 5).
Het retourslib wordt samen met circa 15%
van het influent eerst in een denitrificatiebassin gevoerd om het eventueel aanwezige nitraat te verwijderen. Vervolgens
komen er twee anaërobe bassins. Het fosfaatrijke overloopwater wordt met
chemicaliën behandeld. Verwacht wordt
dat daarmee de effluenteis van 2 mg P/l
wordt bereikt.
Awzi Wolfsburg
(Dipl. Ing. M. Werner)
Het biologische gedeelte van de afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi)
Wolfsburg bestaat uit drie ronde cascade
beluchtingsbassins (ongeveer vergelijkbaar met een Schreiberinstallatie) met een
nitrificatievolume van 3.360 m3 en een
denitrificatievolume van 1.640 m3.
Het centrale denitrificatiegedeelte wordt
gemengd met een propeller. In de buitenste ring wordt de zuurstof door middel
van bellenbeluchting ingebracht en tevens
vindt menging plaats met een propeller.
In het eerste denitrificatiebassin waar
éénderde gedeelte van het influent wordt
aangevoerd wordt het met het retourslib
aangevoerde nitraat gedenitrificeerd.
Het in het eerste beluchtingsbassin
gevormde nitraat wordt weer in het
tweede denitrificatiegedeelte gedenitrificeerd met éénderde gedeelte van het
influent. Het ammonium van dit influent
wordt in het tweede beluchtingsgedeelte
gedenitrificeerd. Dit proces herhaalt zich
in het derde bassin.
De awzi is vanaf mei 1988 in bedrijf.
De volgende bedrijfsresultaten werden
gemeld. De nitrificatie bleek bij een
aërobe slibleeftijd van 5'/2 dag volledig tot
een temperatuur van 16 °C te verlopen.
Voorts kon een denitrificatie van circa
90% worden bereikt.
De fosfaatverbindingen werden door het
biologische proces voor 75% geëlimineerd. Dit resultaat kon worden bereikt
vanwege de geringe terugvoer van nitraat
via het retourslib in het eerste denitrificatiebassin.

Denitrificatietank

Afb. 5-Awzi Husum: biologische P-verwijdering ineengecombineerdhoofd- en deelstroomproces.

Awzi Ebstorf
(Dipl. Ing. T. Teichfischer)
De awzi Ebstorf (15.000 i.e.) is uitgelegd
voor nitrificatie /denitrificatie, aërobe slibstabilisatie en biologische P-verwijdering
volgens het principe van het hoofdstroomproces. De verhouding in het volume van
de anaërobe/anoxische/nitrificatiezonc is
respectievelijk 9%, 23% en 68%; de
verblijftijd in de anaërobe zone is 0,8 h
(rwa) - 2,0 h (dwa) inclusief de retourstroom (Q rs /Q = 1 ) .
In tegenstelling tot awzi Hildesheim wordt
hier de retourstroom samen met het
influent in de anaërobe reactor geleid
waarna deze de denitrificatietank doorloopt; bij Hildesheim wordt de retourstroom (zonder influent) eerst door de
denitrificatie gevoerd, zodat een gunstiger,
hoger droge-stofgehalte kan worden
gehandhaafd.
De awzi Ebstorf wordt slechts met
6.000 i.e. belast. Bij een gemiddelde
verblijftijd van 2 h (Q rs /Q = 2 à 3) was de
P-verwijdering 77% met 3 à 4 mg P-PO4/I
in het effluent.
Alen verwacht een beter resultaat te
kunnen bereiken door de Q rs te verlagen
zodat minder remmend nitraat in de
anaërobe zone wordt toegevoegd.
Overigens is geconstateerd dat de
P-verwijdering het laatste kwartaal
geleidelijk verbeterde, hetgeen wordt
toegeschreven aan een bacteriologische
adaptie.
Awzi Salzgitter-Bad
(Dipl. Ing. G. Ladiges)
De awzi Salzgitter-Bad heeft een capaciteit
van 35.000 i.e. en bestaat voor wat betreft
het beluchtingsbassin uit twee carrousels
met ieder drie mammoetrotoren.
Daarin wordt simultaan genitrificeerd en

gedenitrificeerd door in- en uitschakelen
van 2 van de 3 rotoren.
In een onderzoek zijn drie alternatieven
voor het regelen van de rotoren ten
behoeve van het nitrificatie- en denitrificatieproces vergeleken te weten:
- een tijdregeling;
- een regeling aan de hand van het
nitraatgehalte;
- een regeling aan de hand van de
redoxpotentiaal.
De tijdregeling bleek de eenvoudigste en
meest robuuste methode om het nitraatgehalte in het effluent te minimaliseren.
Door een optimale instelling van de tijdregeling kunnen goede resultaten worden
bereikt. Hen probleem is, dat het systeem
niet flexibel genoeg is voor kortstondige
veranderingen in het influentdebiet en de
influcntsamenstelling. Een regeling met
een continue meting van het nitraatgehalte
in het effluent levert een stabielere
(gewenste) effluentconcentratie op en
reageert op de wisselende omstandigheden. Een verdere energiebesparing is te
bewerkstelligen door het toevoegen van
een zuurstofmeting. Een alternatief is de
beluchtingsregeling met de redoxpotentiaalmeting. Met name de eenvoudige meettechniek en de zeer goede
resultaten pleiten voor het gebruik van
deze methode.
Opmerkelijk laag is de eliminatie van
fosfaat. Oorzaak hiervan is de eventuele
slibopeenhoping op de bodem vanwege
de hoge slibconcentratie in het bassin
(circa 6,5 g/l) en de onvolledige menging
door middel van de rotoren.
Met het oog op de toekomstige effluenteis
van 2 mg P/l is er een plan om door
middel van een anaërobe tank voor het
bcluchtingscircuit de fosfaat op biologische wijze te elimineren.
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TABEL I - I 'ananlen ombouw awzi Bremen-Se ehausen.

Eentraps
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1
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+
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VATI

V N ,,n
Vanap
»deni

v,„ laal
chemicaliënverbruik
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BZV=N
Effluent:
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N-N0 3
N-ioi
P-toi

m3
m'
m3

m'
m'
t/d
kg/d

•/•
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Awzi's Köhlbrandhöft en Dradenau,
Hamburg (Dipl. Ing. I. Kleffner)
De awzi Dradenau is eigenlijk een uitbreiding van de awzi Köhlbrandhöft.
De twee awzi's zijn door een 2.200 m
lange leiding met elkaar verbonden.
In de awzi Dradenau wordt vanaf 1988
het mechanisch en biologisch (voor)behandelde afvalwater verder gezuiverd.
Het retourslib van de awzi Dradenau
wordt teruggevoerd naar de awzi
Köhlbrandhöft.
Enkele ontwerp-grondslagen uit
1979/1980 voor de awzi Dradenau waren
als volgt:
- een twee-traps beluchtingssysteem
waarbij in de tweede trap verdergaande
nitrificatie (NH 4 + < 2 mg/l) wordt bereikt;
- een stikstofbelasting van 0,05 kg Nkj/
(kgds-d).
Hoewel denitrificatie in de awzi Dradenau
oorspronkelijk niet is geëist worden toch
mogelijkheden benut om een denitrificatie
te bereiken. Daartoe wordt op de awzi
Dradenau een deelstroom van het voorbehandelde afvalwater direct in de tweede
trap ingevoerd met het doel daar het
aanbod van organische koolstofverbindingen te verhogen. Hierdoor kon een
stikstofeliminatie van 80% worden bereikt.
Het fosfaatgehalte neemt in de eerste trap
af met circa 4 mg P/l. In de tweede trap
volgt een verdere afname met circa 1 mg
P/l. Om te voldoen aan de nieuwe voorschriften (< 2 mg P/l) wordt in het voorjaar van 1989 zowel in de awzi
Köhlbrandhöft als de awzi Dradenau
simultane fosfaatverwijdering door middel
van chemicaliën gerealiseerd.
Indien de norm wordt aangescherpt
(< 1mg P/l) zal in Hamburg een extra
awzi als derde trap moeten worden
gebouwd.
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6. Ombouw van de tweetrapsinstallatie
Bremen-Seehausen
De bestaande awzi Bremen-Seehausen is
een tweetraps actief-slibinstallatie (b A n =
1,5 kg BZV/(kg ds •d) en b A T 2 = 0,2 kg
HZV/(kg ds-d)) met een ontwerpcapaciteit van 700.000 i.e. Met het oog op
verdergaande stikstof- en fosfaatreductie
moet de awzi omgebouwd of uitgebreid
worden.
Op grond van enig onderzoek en modelberekeningen heeft men een vijftal basisontwerpen ontwikkeld: twee op basis van
het tweetrapssysteem, de andere drie als
eentraps actief-slibinstallatie.
Variant 1is het eenvoudigst te realiseren.
Nadeel is dat de slibleeftijd direct
afhankelijk is van het droge-stofgehalte
van het influent (via de bypass); bij stootbelastingen (bij rwa) zal de nitrificatie
dientengevolge worden geremd.
De fosfaatverwijdering zal om dezelfde
reden aanzienlijk teruglopen omdat de
P-vracht in de tweede trap tweemaal zo
hoog wordt; door de grote verschillen in
flocculatieslib komt vlokfiltratie minder in
aanmerking dan naprecipitatie.
Met naprecipitatie zal het rendement van
de zwevende-stofverwijdering en derhalve
de P-eliminatie minder groot zijn dan bij
vlokfiltratie.
In de tweede variant kan met een kleiner
volume voor de eerste trap worden volstaan. De stikstofverwijdering is echter
sterk afhankelijk van de werking van de
eerste trap; met name de denitrificatie zal
door tekort aan koolstofsubstraat regelmatig onvolledig verlopen. Met andere
woorden, bij een tweetrapsinstallatie zal
vanwege substraatbeperking het denitrificatieproces instabiel verlopen.
Bij variant 3 wordt met een gering groter
volume een duidelijk beter en stabieler

-

N-totaalgehalte in het effluent verkregen.
Door de zeer hoge chemicaliënkosten is
dit systeem in het nadeel.
Dit kan worden vermeden door biologische P-verwijdering toe te passen
(variant 4); hier tegenover staat extra
tankvolume voor een anaërobe P-reactor;
de totale exploitatiekosten zijn echter lager
dan bij variant 3, temeer daar de slibverwerkingskosten aanzienlijk lager zijn.
Bij zeer strenge N- en P-lozingseisen,
respectievelijk < 10 mg N-totaal/1 en
< 1mg P-totaal/l, komt variant 5in aanmerking. Het tankvolume neemt sterk toe
ter bevordering van een verdergaande
denitrificatie.
7. Aanpassing van awzi's aan de
toekomstige eisen
(prof. dr. ing.R. Kayser)
Aan het slot van het symposium kwam
prof. R. Kayser tot de volgende conclusies
en aanbevelingen.
Vanwege de afnemende bevolkingsgroei
moet ervan worden uitgegaan, dat awzi's
die nu worden ontworpen en gebouwd ten
behoeve van verdergaande N- en P-verwijdering zeer lang mee moeten kunnen
gaan, temeer daar volledige nieuwe
zuiveringsmethoden niet voorhanden zijn.
Er moet daarom zeer zorgvuldig worden
ontworpen en gebouwd. Ook de eis om
continu te voldoen aan scherpe effluenteisen verlangt maatregelen om bij
storingen en onderhoud verslechtering
van het effluent te voorkomen.
In het ontwerp dienen daarom voorzieningen te worden opgenomen om de
voortgang van het zuiveringsproces te
waarborgen; dat betekent extra leidingwerk en meervoudige uitvoering van tanks
en verdeelwerken.
• Slot oppagina 759
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8. Evaluatie
Het symposium over de ontwikkelingen in
West-Duitsland op het gebied van de
wordt en dat afhankelijk van de locale
situatie en de ervaringen uit het
NWRW-onderzoek passende maatregelen
genomen worden, die zich in het
algemeen langs de hiervoor geschetste lijn
zullen kunnen ontwikkelen.
(Bovenstaand artikel is vooruitlopend
op het eindrapport van de NWRW
gepresenteerd op het congres Riolering en
Waterkwaliteit, gehouden tijdens de
Aquatech H
• • •

Cursus 'Automatische
verzameling en verwerking
van gegevens voor het
waterbeheer'
In Leuven wordt op 20, 21 en 22 februari
1990 de cursus 'Automatische verzameling
en verwerking van gegevens voor het
waterbeheer' gehouden. De cursusleiding
bestaat uit ing. W. Boiten,
ir. P. M. M. Warmerdam (LU) en
prof. dr. ir.J. Feyen (KU Leuven).
Aan de cursus kunnen maximaal 30 personen deelnemen; de kosten bedragen
f 975,- per persoon.
De cursus is gericht op het verkrijgen van:
- inzicht in de informatiebehoefte en
-voorziening ten behoeve van de voorbereiding en realisering van waterbeheersplannen;
- kennis van automatische meet-, regelen signaleringssystemen alsmede het
verwerken en opslaan van gegevens;
- inzicht in de toepassingsmogelijkheden
van modellen, gekoppeld aan automatische meetsystemen, voor het
waterbeheer.
De cursus is bestemd voor afgestudeerden
van universitair en hoger beroepsonderwijs die betrokken zijn bij hel
verzamelen en verwerken van gegevens
voor het waterbeheer. Ook beleidsmedewerkers met voldoende technisch
inzicht wordt deze cursus aanbevolen.
Inschrijving en inlichtingen
De inschrijftermijn eindigt op:
23januari 1990.
Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt men
bericht van inschrijving. Een uitgewerkt
programma met aanvangstijden wordt de
deelnemers tijdig toegezonden.
Nadere inlichtingen en een intekenformulier kunnen worden verkregen bij:
Bureau PHLO (secretariaat of ing.
F. Appel), Postbus 8130, 6700 EW Wageningen, tel. 08370 -84093/ 8 4094.

Vérgaande defosfatering
• Slot van pagina 739
langere looptijden (tot doorslag) bij
dezelfde Fe(III) doseringen.
Conclusies
a. Met behulp van de combinatie
simultane precipitatie en vlokkingsfiltratie
kunnen op een bedrijfszekere wijze
fosfaatgehaltes tot onder 0,1 mg/l P
behaald worden.
b. In verband met het beperken van de
kosten van het systeem, dient de fosfaatverwijdering zoveel mogelijk in de eerste
trap plaats te vinden.
c. Van het in het onderzoek gebruikte
grove en fijne filtermateriaal leverde het
fijne filtermateriaal aanmerkelijk betere
resultaten.
d. Als neveneffecten van het systeem
zoals waargenomen tijdens het onderzoek
kunnen genoemd worden: extra verwijdering van verontreinigingen (BZV,
CZV, NKj, troebelheid enzovoort) door
vlokkingsfiltratie en daling van de
zuurgraad.
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Ontwikkelingen in West-Duitsland
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Het beton vraagt bijzondere aandacht om
de levensduur te verlengen; er zou ook
rekening moeten worden gehouden met
aantasting door ammonium en nitraat.
Om te voorkomen dat drijflagen de
effluentkwaliteit ongunstig beïnvloeden,
moet meer aandacht worden besteed aan
de ruimconstructie op de nabezinktank.
Van de verschillende mogelijkheden om
te nitrificeren en ie denitrificeren heeft de
simultane denitrificatie de voorkeur,
omdat hiermee een stabielere effluentkwaliteit bij variaties in de aanvoer kan
worden verkregen. Het beste kan hierbij
op het ammoniumgehalte worden gestuurd. Stootbelastingen moeten zoveel
mogelijk worden voorkomen. In ieder
geval dient de zuurstofinbreng toereikend
te zijn.
Als gevolg van de strengere lozingseisen
worden de awzi's niet alleen groter maar
ook complexer. Een goede meet- en regeltechniek is noodzakelijk om de awzi zo
doelmatig mogelijk te kunnen bedrijven.

8. Evaluatie
Het symposium over de ontwikkelingen in
West-Duitsland op het gebied van de
stikstof- en fosfaatverwijdering leerde het
volgende.
De voorschriften en eisen in WestDuitsland ten aanzien van stikstof- en
fosfaateliminatie komen vrijwel overeen
met de Nederlandse. Op vrij grote schaal
is onderzoek gedaan naar biologische
fosfaatverwijdering. Op basis daarvan gaat
bij aanpassingen van bestaande awzi'z of
bij nieuw te bouwen awzi's de voorkeur
uit naar een biologische fosfaatverwijdering boven een simultane fosfaatverwijdering. Op diverse awzi's is al, zij
het kort, bedrijfservaring opgedaan met
biologische fosfaatreductie. Gebleken is
evenwel, dat met een alleen biologische
fosfaatreductie de strengere effluenteisen
voor fosfaat niet steeds kunnen worden
bereikt. Er zal daarom nog een chemische
behandeling moeten volgen of een
vlokkingsfiltratie. Voor de stikstofreductie
gaat de voorkeur uit naar een simultane
nitrificatie/denitrificatie. Daarbij wordt
veel waarde gehecht aan de meet- en
regeltechniek van het zuiveringsproces.
Aangezien men meent dat de nieuw te
bouwen awzi's, geschikt voor stikstof- en
fosfaatverwijdering, zeer lang mee moeten
gaan, dient zeer zorgvuldig ie worden
ontworpen. Het zuiveringsproces dient in
meerdere parallelle onderdelen te worden
verdeeld, om bij storingen of bij onderhoud geen verslechtering in de effluentkwaliteit te veroorzaken.
Alle voordrachten van het symposium zijn
gebundeld door het Institut für Siedlungswasserwirtschaft van de Technische
Universität Braunschweig [2],
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