Vérgaande defosfatering mogelijk door simultane precipitatie
en vlokkingsfiltratie

Inleiding
Om huishoudelijk afvalwater te
defosfateren tot fosfaatgehaltes lager dan
0,5 mg/l P,is simultane precipitatie
gevolgd door vlokkingsfiltratie toepasbaar.
In dit artikel zijn de resultaten van een
praktijkonderzoek beschreven naar de
mogelijkheden van simultane precipitatie
gevolgd door vlokkingsfiltratie. Het
onderzoek is tot stand gekomen binnen
een samenwerking van DBW/RIZA,
STORA en het Zuiveringsschap Veluwe.
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De uitvoering lagbij DHV Raadgevend
Ingenieursbureau BV.Het onderzoek
werd uitgevoerd op de rwzi Beekbergen.
Algemeen
Bij precipitatie gevolgd door vlokkingsfiltratie, worden in twee fasen metaalzouten aan het afvalwater toegevoegd.
In de praktijk wordt in de eerste fase het
metaalzout veelal direct aan het actiefslibhoudend water toegevoegd (simultane
precipitatie). De gevormde onoplosbare
verbindingen worden door bezinking
afgevangen. Hierdoor kan het fosfaatgehalte in het effluent meestal tot
ongeveer 1mg/l P worden teruggebracht.
Een deel van dit fosfaatgehalte is aanwezig in niet opgeloste vorm. In de
tweede fase wordt aan het effluent van de
nabezinktank wederom metaalzout
toegevoegd. Door de gevormde precipitaten vervolgens in een filter af te
vangen wordt het fosfaatgehalte verder
teruggebracht. Afb. 1geeft het systeem
van simultane precipitatie gevolgd door
vlokkingsfiltratie weer.
In het buitenland, met name in Zwitserland en West-Duitsland, is in de praktijk
veel ervaring opgedaan met simultane
precipitatie gevolgd door vlokkingsfiltratie.
Hierbij worden restfosfaatgehaltes in het
effluent tot ongeveer 0,1 mg/l P behaald.

Zuiveringsschap Veluwe. Tijdens het
onderzoek werd op deze rwzi simultaan
gedefosfateerd door middel van ferrichloridc.
Bij de opzet van het proefonderzoek is
uitgegaan van een te bereiken effluentgehalte, na filtratie, van 5=0,5 mg/lP.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode
van maart t/m augustus 1987.

Samenvatting
Vergaande defosfatering door
simultane precipitatie en vlokkingsfiltratie is onderzocht op een
semi-technische schaal op de rwzi
Beekbergen.
Onderzocht zijn onder andere de
benodigde metaalzoutdoseringen en
looptijden van de vlokkingsfilters.
In het onderzoek zijn twee dubbellaagsfilters beproefd: een filter met
grof- en een filter met fijn filtermateriaal.

Ook in Nederland wordt in de zogenaamde prioriteitsgebieden gestreefd naar deze
zeer lage gehaltes in rwzi-effluenten.
Doel van het project
Het doel van het project was het bepalen
van ontwerpgrondslagen en kosten van
simultane precipitatie en vlokkingsfiltratie,
en het vergroten van de kennis over het
systeem.
Het project omvatte allereerst een
inventarisatie van buitenlandse ervaringen
met verregaande simultane fosfaatverwijdering en vlokkingsfiltratie.
Daarna is het behulp van een semitechnische filterinstallatie onderzoek
verricht op effluent van de simultaan
defosfaterende rioolwaterzuiveringsinrichting te Beekbergen van het

beluchting

Beschrijving vande proefopstelling
De rwzi Beekbergen is een oxydatiesloot
met borstelbeluchting met een capaciteit
van 5300 i.e.De slibbelasting bedraagt
0,04 kg BZV/kg slib-droge stof per dagbij
een gemiddeld slibgehalte van ca.4,5 g/l.
De ferrichloride-oplossing, ten behoeve
van de simultane precipitatie, werd met
behulp van een doseerpomp vanuit een
voorraadtank in de oxydatiesloot gebracht.
De dosering geschiedde met een continu
debiet en vond plaats vlak voor een van
de beluchtingsrotoren van de oxydatiesloot om zo een goede menging te
waarborgen.
Ten behoeve van de vlokkingsfiltratie
werd op semi-technische schaal een deel
van het effluent van de zuivering behandeld. Hiervoor waren twee dubbellaags
drukfilters o 60 cm opgesteld.
Nadere informatie over de bedopbouw
van beide filters is te vinden in tabel I.
Een schematische voorstelling van de
proefopstelling is te zien in afb.2.
Met behulp van twee pompen (0-6 m 3 /h)

filtratie

bezinking
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= dosering m e t a a l z o u t

Afb. 1 -Simultaneprecipitatiegevolgddoorvlokkingsfiltratie.
Afb. 2- Schematische voorstellingvandeproefopstelling.

_>.

vooraadvat
influent
15 m3

hfluent
pomp
3 - 6 m3/h

-O

i

dubbellaags
filter
diometer 0 , 6 m
spoel l u c h t bJower
2 2 m3/h

-<©-j
vooraadvat
ferricNoTKfe
2 0 0 liter

o

vooraadvat
polymeer
2 0 0 liter

spoelwater

ET

doseerpomp
ferrichJoride
O - 2 l/h

-0doseerpomp
polymeer
O - 2 l/h

spoelwater
pomp
11 m3Ai

spoelwater
vooraadvat
3 m3

737

H , 0 (22) 1989,nr. 24

Deze experimenten werden uitgevoerd bij
een filtratiesnelheid van ongeveer 7tot
9 m/h.
2. Lange filtratie experimenten (totdat
filterdoorslag optrad) met een zodanig
gekozen Fe/P om een concentratie van
< 0,5 mg/l P in het effluent te bereiken.
Bij deze filtratie experimenten werd de
filtratiesnelheid gevarieerd tussen 7 en
20 m/h.
In het onderzoek is tevens aandacht
besteed aan de BZV-,CZV-enNKjverwijdering, zowel door simultane
precipitatie als door vlokkingsfiltratie.
In tabel II is de fasering van de
experimenten samengevat.
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Resultaten en discussie
Simultane precipitatie
De fosfaatverwijdering bij simultaan
precipiteren is in hoge mate afhankelijk
van de toegepaste Fe/P-verhouding.
Tijdens de twee perioden werd een
gemiddelde Fe/P-verhouding van
respectievelijk 0,8 en 1,1 toegepast.
Het fosfaatgehalte kon hierdoor teruggebracht worden van gemiddeld
11,8 mg/l P naar 2,1 respectievelijk
1,2 mg/lP. Deze reducties komen
ongeveer overeen met ervaringen elders
in Nederland.
In tabel III zijn de gemiddelde resultaten
van de simultane precipitatie samengevat.
Afb. 3 toont tevens de ervaringen met
simultaan defosfateren elders in
Nederland [1].

Afb. 3- Deverwijderingvanfosfaat bijsimultaan defosfateren inNederlandalsfunctie
van dedosering (Me/P).
TABEL I- Gegevens bedopbouwfilters.

fillermaleriaal

Bedhoogte
(mm)

Korrelfracties
(mm)

700
700
700
700

2,0-4,0
1,4-2,0
1,4-2,5
0,7-1,2

filler 1 - anthraciet
zand
filter 2 - anthraciei
zand

werd effluent van de rwzi door de filters
gepompt vanuit een continu doorstroomd
voorraadvat van 15m 3 .
De filtratiesnelheid van de filters kon met
behulp van regelafsluiters en debietmeters
worden ingesteld tussen 5en 20 m/h.De
injectie van oplossingen van vlokmiddel
(FeCl3-6 H 2 0 ) en vlokhulpmiddel
(Superfloc n 100) vond in de toevoerleidingen naar de filters plaats.
Deze injectie geschiedde proportioneel
met behulp van slaginstelbare doseerpompen, gestuurd door een pulsgevende
watermeter.

Fasering vande experimenten
Het onderzoek bestond uit twee perioden.
In de eerste periode werd de ijzerchloridetoevoeging ten behoeve van de
simultane precipitatie zodanig ingeregeld
dat de fosfaatconcentratie van het influent
van de filters ongeveer 2 mg/l P bedroeg.
In de tweede periode werd gestuurd naar
ongeveer 1mg/lP.
In beide perioden werd vervolgens
getracht door middel van vlokkingsfiltratie
met fosfaatgehalte op S 0,5 mg/l P te
brengen. Hiervoor werden de volgende
experimenten uitgevoerd:
1. Korte filtratie experimenten gericht op
het bepalen van de relatie tussen de Fe/P
en het fosfaatverwijderingsrendement.
Voor de Fe/P geldt:
gedoseerd Fe (III) (molen Fe)
Fe/P =

fosfaatgehalte in influent filter
(molen P)

Afb. 4- Hfflucntfosfaatconcentratie m relatie totde(Me/P)flL, behaalddoor middelvan
vlokkingsfiltratie teBeekbergen,fijnfilter.
ü

Tijdens het proefonderzoek is geen teruggang van de nitrificatiesnelheid geconstateerd. Deze teruggang is tijdens
andere onderzoeken in Nederland in
sommige gevallen wel waargenomen.
De denitrificatiesnelheid werd evenmin in
negatieve mate beïnvloed. Ten aanzien

Afb. 5-Effluentfosfaatconcentratie inrelatie totde(Me/Pj^i,behaalddoor middelvan
vlokkingsfiltratie te Beekbergen, grof filter.
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van de BZV-en CZV-verwijdering is geen
verandering waargenomen ten opzichte
van de situatie voor simultaan
precipiteren. Voorgaande waarnemingen
gelden voor pH-waarden in het
beluchtingscircuit groter dan 5,0.

Uit de afb. 6 en 7 is af te lezen dat om een
vergelijkbaar rendement te bereiken voor
het grove filter een hogere Fe/Pverhouding moet worden toegepast dan
voor het fijne filter.

noodzaak van pH-correctie rekening
gehouden worden.
Vlokkmgsfiltratie
Tijdens het onderzoek kon door middel
van vlokkingsfiltratie op eenvoudige wijze
het fosfaatgehalte tot onder 0,5 mg/l P
worden teruggebracht. Uit de experimenten is gebleken dat gedefosfateerd
kan worden tot de aantoonbaarheidsgrens
van de gebruikte analvsemethode
(0,05 mg/l P).
Evenals bij simultane precipitatie is bij
vlokkingsfiltratie de fosfaatverwijdering in
hoge mate afhankelijk van de toegepaste
Fe/P-verhouding. In afb. 4 en 5 zijn de
restfosfaatconcentraties van het grove en
het fijne filter weergegeven. In de afb. 6
en 7 is het fosfaatverwijderingsrendement
in relatie tot de toegepaste Fe/P-

Tijdens het onderzoek bleek dat kalk
gedoseerd moest worden om een pH van
minimaal 6 te handhaven. De noodzaak
om de pH te corrigeren is afhankelijk van
de buffercapaciteit van het afvalwater.
Deze buffercapaciteit heeft een directe
correlatie met het H C O r g e h a l t e in drinkwater. Dit HCO^-gehalte is relatief laag in
Beekbergen: 2 mmol/1. Bij HCO^-gehaltes
vanaf ca. 3,4 mmol per liter blijken er in
Nederland geen pH-correcties noodzakelijk te zijn bij simultaan defosfateren
[1]. Bij lagere HCO^-gehaltes moet met de

Neveneffecten
Naast reductie van fosfaat werd door het
grove en fijne filter tevens de troebelheid
gemiddeld met 48% respectievelijk 58%
gereduceerd. Voor het fijne filter bedroeg
de zwevende-stofverwijdering, exclusief
de verwijdering van het toegevoegde
Fe(III), ongeveer 94%.
De gemiddelde verwijdering door beide
filters van het BZV, CZV en NKj was
respectievelijk 32%,42% en 22%. Gezien
het gering aantal genomen monsters ten
behoeve van deze bepalingen kon geen
duidelijk onderscheid worden gemaakt
tussen beide filters.
De zuurstofconsumptie bedroeg voor
beide filters ongeveer 0,9 mg/l 0 2 bij een
influent zuurstofgehalte van 5,6 mg/l 0 2 .

TABEL II - Faseringvan de experimenten.
Streefconcentratie
fosfaat na
vlokkingsfiltratie
(mg/l P)

Streefconcentratie
Periode

fosfaat na
simultane
defosfatering (mg/l P)

1

I'iltratie-experimenten
- relatie bepaling tussen verwijderingsrendement en I''e/P-verhouding in korte filtratie
experimenten
- experimenten tot filterdoorslag
- relatie bepaling tussen verwijderingsrendement
en Fe/P-verhouding in korte filtratie experimenten
- experiment tot doorslag

2,0

1,0

TABEL III - Resultaten simultane defosfatering
(gewogengemiddelde meetwaarden) tijdens het
onderzoek op derwziBeekbergen.
Periode

1

debiet

(mVd)

Fe/P

(mol/mol)

P-tot.
- influent
(mg/l)
- effluent
(mg/l)
- rendement (%)
pH in belucht ingscircuit

1.506
1,09

11,9
2,1
82
6,0-6,8

0,5
0,5

In de afb. 8 en 9 zijn de punten van de
tabellen IV en V, alsmede de lijnen die
met behulp van regressieanalyses zijn
verkregen weergegeven.

verhouding uitgezet. De in de afbeelding
getekende lijnen zijn verkregen met
behulp van regressieanalyses [1].

2

1.268
0,83

Ftltratiesnelheiden looptijd
In de tabellen IV en V staan de resultaten
van de filtratie experimenten tot aan filterdoorslag weergegeven.
Doorslag werd gedefinieerd door een
snelle toename van de troebelheid van het
effluent (in minder dan 30 minuten een
toename van 100% tot 200%).

Opgemerkt dient te worden dat bij geen
van beide filters een aantoonbare invloed
kon worden vastgesteld van het fosfaatgehalte in het influent van de filters op het
verwijderingsrendement van fosfaat door
de filters.

11,7
1,2
90
< 5,0-6,0

Uit voorgaande resultaten blijkt dat de
lengte van de looptijd in sterke mate
beïnvloed wordt door de hoeveelheid
toegevoegd ijzer. Aangezien in de eerste
periode, met hoge fosfaatconcentraties

Afb. 6-Fosfaatverzvijderingspercentages m relatie totde(Me/P)fit, behaalddoor middei Afb. 7- Fosfaatverwijderingspercentagcs inrelatie totde(Me/P)ßi, behaalddoor middel
van vlokkingsfiltratie teBeekbergen (fijnfilter).
van vlokkingsfiltratie te Beekbergen (grof filter).
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( 2 ) meetresultaat bij 2 mg/l Fe

relatie bij 1.5 mg/l Fe
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Drukval
In de tabellen IV en V'zijn de gemeten
drukverliezen over de filterbedden op het
moment van doorslag te zien. Duidelijk is
dat het fijne filter een grotere drukval
heeft dan het grove filter: gemiddeld
3,1 mWk tegenover 1,4 mWk.
Ontwerpgrondslagen
Ten aanzien van de metaalzoutdoseringcn
moet een keuze gemaakt worden in de te

4-5
6-5
7/8-5
18-5
20/21-5
21/22-5
15 t/m 19-6
21 t / m 23-6
24/25-6
14/15-5 i*
23-6 (*)

p e 3+
belading
(g/m2)

Filtratiesnelheid
(m/h)

Fe^-t
dosering
(mg/l)

17,2
7,6
9,8
14,7
11,5
15,5
7,8
18,6
11,4
17,1
18,4

6,7
6,5
5.1
5,7
5,6
2,2
1,6
1,6
3,6
6,5
1,8

4,2
4,5
13,5
7,8
11,3
8,8
65,0
27,0
31,0
8,3
26,0

Filtratiesnelheid
(m/h)

Fe 3+ dosering
(mg/l)

Looptijd
Tq
(h)

Fe3+
belading
(g/m.2)

Drukval
fikerbed
(mWk)

17,2
12,8
9,9
17,0
14,9
11,1
15,5
7,8
18,5
11,9
19,2

6,7
7,5
6,1
9.1
6.0
6,0
2,5
2,0
2,2
4,0
2,2

3,5
3,0
7,0
2,4
5,5
7,0
7,1
41,8
21,0
11,5
23,0

101
288
426
382
489
467
290
648
835
542
978

0,4
0,7
1,0
0,9
1,6
1,2
1,3
1.9
2,8
1,0
2,5

Looptijd

Tq
(h)

481
384
715
651
726
293
788
794
1.280
919
846

Drukval
fikerbed
2,4
1,3
3,0
3,8
2,6
2,5
4,4
3,9
1,1
8,1
4,7

TABEL V- Looptijden endrukvalgroffilter

4-5
6-5
7-5
8-5
182021/2215t/m 1821/2224/2523-6 (*)
(*) met 0,03 mg/l Superfioc nlOO

25

>

doseren hoeveelheden in de eerste en
tweede trap. Om twee redenen is er aanleiding om de metaalzoutdosering zo veel
mogelijk naar de eerste trap (simultane
precipitatie) te verschuiven.
Deze redenen zijn:
1. Aangezien de totale kosten van het
systeem in belangrijke mate bepaald
worden door de filtratietrap is het van
belang deze trap te ontlasten.
2. In de praktijk zal ten behoeve van
simultaan precipiteren het relatief
goedkope ferro-sulfaat gebruikt worden.
Voor vlokkingsfiltratie zal de voorkeur
uitgaan naar de duurdere driewaardige
ijzer- of aluminiumzouten.

(mWk)

(*) met 0,03 mg/l Supcrfloc nlOO

Datum
(1987)

20

Aft). 9-Looptijden totdoorslag inrelatie totdefiltratiesnelheidbij verschillende
Le(111)-doseringen, grof filter.

TABEL IV - Looptijden endrukvalfijnfilter
Datum
(1987)

15

filtratie snelheid v (m/h)

Aftt.8 - Looptijden totdoorslag inrelatie totdefiltratiesnelheidbijverschillende
Fe(III)-doseringen,fijnfilter.

voor het filter, meer ijzer gedoseerd moest
worden om tot dezelfde rest fosfaatconcentraties te komen, waren in deze
periode de looptijden beduidend korter
dan in de tweede periode. Uit de afb. 8 en
9 blijkt tevens dat de looptijd (tot doorslag) verkleind wordt door hoge filtratiesnelheden. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat het fosfaatverwijderingsrendement niet nadelig wordt beïnvloed
door hoge filtratiesnelheden.

10

Als uitgangspunt voor de filtratietrap kan
een rest fosfaatgehalte, na simultane
defosfatering, van ongeveer 1mg/l F
aangehouden worden. In de praktijk blijkt
dit als streefwaarde haalbaar.
Om de totale kosten van het systeem te
beperken zal de filtratiesnelheid hoog
gekozen dienen te worden. Indien als
filtratiesnelheid tijdens rwa ongeveer
20 m/h gekozen wordt (6,7 m/h tijdens
dwa) zijn bij Fe(III) doseringen van
3 mg/l nog steeds in de praktijk looptijden
van 10 uur haalbaar. Veel hogere snelheden zijn weinig zinvol. Bij filtratiesnelheden groter dan 30 m/h zullen de
totale kosten nauwelijks meer dalen,
aangezien het kostenaandeel van filtratie
steeds minder wordt [1].
Ten aanzien van de keuze van het
filtratiemedium kan gezegd worden dat bij
toepassing van drukfiltratie het gebruikte
fijne filtermateriaal gunstiger is dan het
grove filtermateriaal. Het fijne filtermateriaal heeft immers een beter
verwijderingsrendement en behaalt
• 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
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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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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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