Praktijkervaringen metfosfaatverwijdering opacht installaties
in de zuidwesthoek vanFriesland
Voordracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Fosfaatverwijdering uit afvalwater' op 9 februari 1988te Wageningen

Inleiding
In dezuidwesthoek vandeprovincie Friesland
wordt momenteel op acht rioolwaterzuiveringsinstallaties gedefosfateerd.
Hiermede zijn de, in het huidige
waterkwaliteitsplan 1979met nota van
aanvulling 1983,geplande defosfateringsstations gerealiseerd.
De rioolwaterzuiveringsinstallaties te
Lemmer en Sloten waren de eerste, die met
een derde trap werden uitgerust. In augustus
1979 werd hier de defosfatering gestart.
De achtste installatie, die te Warns, werd in

Samenvatting
Het simultaan defosfateren in een zeer laag belast actief-slibinstallatie met oppervlaktewaterbeluchters iseen goed te beheersen proces. Het oplossen van het vaste
produkt (ferrosulfaat) in een oplosstation en het continu doseren vaneen verzadigde
oplossing aan het beluchtingsbassin verloopt nagenoeg zonder problemen.
Het tot-P-gehalte in het effluent schommelt bij dit proces tussen de 1,0 en 2,0 mg/l,
wanneer ferrosulfaat wordt gedoseerd ineen atomaire Fe/P verhouding van 1,0-2,0.
Het fosforverwijderingsrendement ligtop ca. 90%.
De extra slibgroei kan worden berekend op 20%.
De slibbezinkeigenschappen verbeteren overhetalgemeen tengevolgevanhet doseren
van de ijzersulfaatoplossing.
Het nitrificatie-denitrificatieproces wordt niet verstoord.
De kosten van het defosfateren op deze wijze bedragen, afhankelijk van de grootte van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie ƒ 4,80 tot ƒ 6,20 per inwonerequivalent per jaar.
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het circuit ishet noodzakelijk het vaste
produkt eerst in oplossing te brengen, hetgeen betekent dat er een oplosstation
gebouwd moet worden.
1986 in gebruik genomen en was direct
uitgerust met een derde trap.
Deze acht rioolwaterzuiveringsinstallaties
hebben een totale zuiveringscapaciteit van
208.000 inwonerequivalenten.
De ervaringen, opgedaan met de defosfateringsinstallatieste LemmerenSloten hebben
geleid tot enige aanpassingen in het ontwerp
van de overige installaties, waarbij het
oorspronkelijke ontwerpwelnagenoeg gelijk
isgebleven. Er zijn later een aantal voorzieningen in het ontwerp aangebracht, welke
de bedrijfsvoering van de defosfateringsinrichtingen hebben verbeterd.
Voor defosfatering in de zuidwesthoek van
Friesland isgekozen omdat het fosfaatgehalte
en de verhouding tussen fosfaat en stikstof in
het oppervlaktewater in dit gebied zodanig
zijn, dat hier de resultaten van het bestrijden
van de eutrofiëring het eerst verwacht
kunnen worden. Het iseen zogenaamd
categorie I gebied.
Omtrent de realisering van defosfateringsinrichtingen elders in Friesland moeten nog
beslissingen worden genomen. Dit wordt op
dit moment weer actueel inverband met
gemaakte afspraken, neergelegd in het Rijn
Actie Programma en gemaakt tijdens het
Noordzeeministersoverleg.
Ontwerpcriteria
De rioolwaterzuiveringsinstallaties in
Friesland waarop gedefosfateerd wordt zijn
alle van het type carrousel. Het simultaan
defosfateren ligtderhalve inditgeval voorde
hand daar dan volstaan kan worden met
relatief lage investeringen.
Aangezien er een aanzienlijk prijsverschil
was en thans ook nog istussen het tweewaardig ijzer (ferro) en het driewaardig ijzer
(ferri) isbesloten te gaan defosfateren met
ferrosulfaat, een kristallijn vast produkt.
Voor het kunnen realiseren van een nauwkeurige en doelmatige dosering van ijzer in

Bij het ontwerp hebben de volgende uitgangspunten een rol gespeeld:
- Het station moet voldoende inhoud
hebben om 25 ton ferrosulfaat in een keer te
kunnen bergen om het vervolgens chargegewijs in oplossing te brengen.
- Situering en diepteligging van het station
moeten zodanig zijn. dat het lossen van het
produkt gemakkelijk en zonder veel
problemen kan verlopen.
- Voorkomen dient te worden, dat er
kristalafzettingen zullen optreden in de
leidingen.
- De diverse onderdelen van het station
moeten in voldoende mate bestandzijn tegen
de agressiviteit van het ferrosulfaat.
- Uit bedrijfszekerheid dient het station
dubbel te worden uitgevoerd endienen erom
eventueel optredende verstoppingen te
kunnen verwijderen ruime doorspoelmogelijkheden van leidingen aanwezig te

zijn.
Dit programma van eisen resulteerde in een
ontwerp alsweergegeven in bijgaande
afbeelding (Schema 1).
De inrichting bevindt zich grotendeels
ondergronds en bestaat uit twee identieke
onafhankelijke eenheden, waarbij de
pompen overigens niet dubbel zijn uitgevoerd. De wanden en vloeren van de
kelders zijn voorzien van een kunststofbekleding.
De aanvoer-, toevoer- en circulatieleidingen
zijn alle in kunststof uitgevoerd evenals de
circulatie- en de doseerpomp.
Procesbeschrijving
Het ferrosulfaat (Meistar van Melchemie)
wordt in een kippertransportwagen van
25 ton aangevoerd en in de oploskelder
gestort, welke voor ca. 10% isgevuld.
Vervolgens wordt door middel van een
aftakking van de terreinwaterspoelleiding

effluent onder in de oploskelder gebracht.
Met behulp van een drietal geperforeerde
kunststof pijpen wordt eenzogoed mogelijke
doorstroming van het kristallijne ferrosulfaat
bereikt, dat daarbij snel oplost. Wanneer de
oploskelder geheel gevuld isen ook de
doseerkelder voor ongeveer de helft gevuld
is, wordt met behulp van een pomp enige tijd
gerecirculeerd over oploskelder en doseerkelder, tot het moment dat de maximale
oplosbaarheid van ijzersulfaat bij benadering
bereikt is. De controle op het nagenoeg
verzadigd zijn van de oplossing vindt plaats
door het bepalen vandesoortelijke massaom
vervolgens op een ijklijn het gehalte aan ijzer
in de oplossing af te lezen. De benodigde tijd
voor het verkrijgen van een nagenoeg verzadigde oplossing bedraagt 4-6 uur.
Aangezien de oplosbaarheid van ijzersulfaat
afhankelijk isvan de temperatuur kan in de
zomer een oplossing met een hoger ijzergehalte worden gemaakt dan in de winter.
De ferrosulfaatoplossing wordt vanuit de
doseerkelder gedurende 24 uur per dag
continu gedoseerd waarbij de gedoseerde
hoeveelheid ijzer isafgestemd op de
gemiddelde jaarlijkse fosfaatlast en op de
gekozen atomaire Fe/P verhouding.
De eenmaal vastgestelde dagelijks te doseren
hoeveelheid wordt gedurende langere tijd
gehandhaafd. Driemaal per week meet de
klaarmeester de fosfaatconcentratie in het
effluent met behulp van een eenvoudige
colorimetrische methode en dagelijks
controleert hij de concentratie van de toe te
voegen ferrosulfaatoplossing en corrigeert
zonodig het toe te voegen volume.
Wanneer voortdurend een "te hoge'
P-concentratie (> 2 mg/l) of een 'te lage'
P-concentratie (< 0,5 mg/l) wordt gemeten,
wordt zo nodig en zo mogelijk de dosering
aangepast.
Om zo weinig mogelijk keren te hoeven
recirculeren worden de afsluiters tussen de
doseerkelder en de oploskelder na het
recirculatieprocesgeopend. Teneinde
afzettingen van ferrosulfaatkristallen in de
doseerleiding te voorkomen, tengevolge van
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SCHEMA l - Defosfateringsenheid 'Sloten en 'Lemmer'.

temperatuurdalingen ofstilstand,wordt door
middel van een suppletiepomp de nagenoeg
verzadigde oplossing direct na de doseerpomp verdund met effluent.
Via een doseertrechter op de overkapping
van de beluchterkoppen van het beluchtingscircuit wordt de oplossing vlakbij een
oppervlaktebeluchter in het circuit gebracht.
Hierdoor wordt een zeer snelle menging met
het actief-slibmengsel bewerkstelligd en kan
het ferro tot ferri worden geoxydeerd.
Resultaten vande fosfaatverwijdering
Het simultaan defosfatcren met ferrosulfaat
in een laagbelaste actief-slibinstallatie heeft
tot gevolg dat een aantal procesparameters
zich wijzigen.
In het navolgende wordt de invloed van het
defosfateren op de volgende parameters
behandeld.
a. fosfaatverwijderingsrendement
b. beïnvloeding van het nitrificatiedenitrificatieproces
c. slibgroei
d. slibbezinkingseigenschappen.

en welk gedeelte aan de zwevende stof is
geabsorbeerd. Gebleken isdat in effluentmonsters, die waren gefiltreerd over een
0,45 /xm filter nog ca. 80% van het fosfaat in
de ongefiltreerde effluentmonsters bevatten,
waaruit geconcludeerd moet worden, dat het
grootste deelvan het fosfaat noginopgeloste
vorm in het effluent aanwezig was.
Op die plaatsen in de tabel waar de waarde
van 2,0 mg/l duidelijk werd overschreden
was sprake van een tijdelijke verstoring van
het zuiveringsproces.
Overigens wasop een paar installaties een
enkele keer sprake van slibverliesbij rwa.
De resultaten van de effluentbemonsteringen
in deze perioden zijn niet in de tabel
verwerkt.
Het gemiddelde tot.P-gehalte in het influent
van de diverse installaties varieerde van ca. 8
tot ruim 20 mg/l, waarbij sprake wasvan een
duidelijk dalend gehalte in het influent in de
loop der jaren.
De atomaire Fe/P-verhouding waarin ijzersulfaat werd gedoseerd verschilde sterk per

installatie. De aard van het binnenkomende
afvalwater verschilde sterk per installatie.
Er zijn installaties waarop nagenoeg alleen
huishoudelijk afvalwater werd aangevoerd
en er waren installaties waar het industrieel
aandeel in het binnenkomende afvalwater
sterk overheerste.
Het tot.P-gehalte in het effluent was bepalend of op een hogere Fe/P doseerverhouding werd overgegaan.
De Fe/P doseerverhouding varieerde de
afgelopen jaren van ca. 1,0(Wolvega, Joure)
tot 2.0(Akkrum).
Adb
Op geen der installaties werd de nitrificatie
en de denitrificatie merkbaar beïnvloed door
het simultaan defosfateren. Opalle installaties
kon het Kj.N gehalte in het effluent zonder
problemen onder de 10mg/l werden gehouden. Ook werd op de verschillende
installaties met wisselend succes gedenitrificeerd, waarbij echter geen directe relatie met
het defosfateren kon worden gelegd.

TABF.L I- Overzicht van degemiddelde P-gehalten inheteffluent vimtieachtrwzi's met een defosfateringsvoorziening.

Ad a
In tabel Izijn de gemiddelde jaarlijkse totaal
P-gehaltes in het effluent van de acht
installaties over de periode 1980-1987
vermeld.
Uit deze tabel blijkt dat op deze wijze een
tot.P-gehalte in het effluent kan worden
bereikt van 1,0-2,0 mg/l.
Onderzocht iswelk gedeelte van het fosfaat
in het effluent in opgeloste vorm aanwezig is

Tot; al P-gehalte ineffluent mg/l
Installatie

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Sloten
Lemmer
Wolvega
Joure
Sneek
Akkrum
Grouw
Warns

2,1
1,8

1.9
3,0

0.9
0,9

1.4
1.4

1.6
1.8

-

-

-

-

1.3

—

-

—

-

—

1.6
2.1
1.3
1,5
2,1
1.0
0.6

1,3
1.6
2,7
1.5
3.1
0.8
0.9

-

-

-

-

-

-

-

1.4
1,5
1.6
2,3
1.4
1.3
1,0
2,0
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Ade
De hoeveelheid extra slib,die tengevolge
van het simultaan defosfateren wordt
geproduceerd isop grond van berekeningen,
waarbij de totale hoeveelheid jaarlijks
geproduceerd slib wordt gedeeld door het
aantal gemeten inwonerequivalenten moeilijk
nauwkeurig te kwantificeren. De nauwkeurigheid van een op deze wijze berekende
slibgroei isniet groot, vanwege de onnauwkeurigheden, die slibproduktie- en inwonerequivalentiebepalingen bevatten.
Om die reden isgetracht op een andere wijze
de extra slibgroei te benaderen.
Wanneer ervan uitgegaan wordt, dat de
ijzersulfaatdosering uitsluitend een extra
slibgroei met anorganisch materiaal tot
gevolg zal hebben en dat lijkt met BOD
effluentcijfers van < 5 mg/l voor en na het
starten van de defosfatering van < 5 mg/I,
toch geen onredelijke aanname, dan isuit de
stijging van de gloeirest de extra slibgroei
redelijk nauwkeurig te becijferen.
De toename van de gloeirest isnamelijk wel
redelijk nauwkeurig te bepalen zo isin de
praktijk gebleken.
In tabel IIwordt van enkele installaties de
gloeirest voor en na het starten van het
defosfateren gegeven en daaruit isde
relatieve toename berekend. Uit de tabel
komt een toename van de slibproduktie naar
voren van ongeveer 20%.
T A B E L II —Slibgroeiberekening op basis van verschilin
gloeirest voor en na defosfatering.
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Akkrum
Joure
Sloten
Warns
Wolvega

Gloeirest actief
slib(%) 'voor'
defosfatering

Gloeirest actief
slih("'„)'na'
defosfatering

Toename
slib

42
25
30
41
31

58
36
42
51
41

16
17
21
20
17

(%)

Add
Gesteld kan worden dat op de meeste
installaties de slibbezinkingseigenschappen
ten gevolge van het defosfateren zijn verbeterd. De slibindices dalen ten gevolge van
het toevoegen van ijzersulfaat. Op de ene
installatie isdeze daling meer uitgesproken
dan op de andere installatie, doch van een
verbetering isvrijwel steeds sprake.
Ook de resultaten van het periodieke
microscopisch slibonderzoek wijzen uit dat,
wat de samenstelling van de micro-organismen betreft, ersprake isvaneen verschuiving
naar soorten, die de bezinkbaarheid van het
slib positief beïnvloeden.
Voorheen dominante draadvormers als
T 02IN en T 1851 komen minder vaak voor
en frequenter wordt M.Parvicella als
dominante draad aangetroffen.
Stichtings- en exploitatiekosten
De stichtingskosten per defosfateringsstation.

zoals in het eerste deel van deze voordracht
aangegeven worden alsvolgt geraamd
(prijspeil 1988. incl. BTW):
Bouwkundig
Mechanisch elektr.

/'204.500
ƒ 125.100

Totaal

ƒ 329.600

Wanneer uitgegaan wordt van een afschrijvingstermijn van het bouwkundig deel
van 30 jaar en van het mech.elektrisch deel
van 15jaar en de rente op 9% wordt gesteld
zijn in de kapitaallasten van een dergelijk
station op annuïteitsbasis ƒ 35.500.
De grootte van het station istoteen capaciteit
van 100.000 inwonerequivalenten onafhankelijk van de grootte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Opgemerkt zijdat de
ontwerpcapaciteit van de grootste van de
acht beschouwde rwzi's slechts47.000 i.e.
bedraagt. Uitsluitend de in één keer te
ontvangen hoeveelheid ferrosulfaat bepaalt
de grootte van het defosfateringsstation.
Voor de berekening van de chemicaliënkosten wordt uitgegaan van de volgende
gegevens:
- De geloosde hoeveelheid fosfor per
inwonerequivalent wordt gesteld op
3,5 g P/i.e./dag.
- De dosering vindt plaats in een atomaire
Fe/P verhouding van 1,5.
- De kosten van 1.000 kg ferrosulfaat
(200 kg Fe) bedragen ƒ 1 0 0 - (incl. BTW).
Uit deze gegevens kunnen chemicaliënkosten
worden berekend vanca. ƒ 1,75 per i.e./jaar.
Steeds belangrijker in de exploitatiekosten
van het defosfateren worden de kosten, die
verbonden zijn aan het afzetten van de extra
gevormde hoeveelheid zuiveringsslib.
Wanneer het slibinde landbouw kan worden
afgezet, dan isdat in Friesland voor een prijs
van ƒ 250.—per ton droge stof mogelijk.
Er zal echter terdege rekening mee gehouden
moeten worden, dat in verband met het in
werking treden van de uitrijverbodsperioden
niet meer in de landbouw afzetbaar zullen
zijn. Hiervoor zullen andere verwijderingsmethoden moeten worden gevonden.
Verwerking van het overschot aan slibzalin
Friesland de eerstkomende jaren plaatsvinden ineen filterpersinstallatie, waarvan de
verwerkingskosten op ƒ 650,—per ton droge
stof worden geraamd.
In de berekening van de kosten van het
defosfateren wordt met dit laatste bedrag
rekening gehouden.
Uitgaande van eenextra slibaanwasvan 20%
bij een dosering in een atomaire Fe/P-verhouding van 1,5 en een veronderstelde
in het kader van de Wet op de Bodembescherming, ersteedsgrotere hoeveelheden
slibgroei in een carrousel van 50 gr/i.e./dag
komen de kosten van het verwijderen van de
extra slibaanwas opƒ 2,37 per i.e./jaar.

Wanneer de onderhoudskosten van het
station op 4 % van het elektr.mech. deel
worden gesteld en 1% van het bouwkundig
deel, dan bedragen dejaarlijkse onderhoudskosten van het defosfateringsstation
ƒ 7.050,-.
Extra personeelskosten ten gevolge van het
defosfateren zijn niet inde kostenberekening
opgenomen. De tijd, dieeen klaarmeester
gemiddeld per dag nodig heeft om het
defosfateringsstation te bedienen, bedraagt
ongeveer Vi uur en kan naar het oordeel van
de klaarmeesters zonder problemen aan het
werkpakket van de klaarmeesters worden
toegevoegd.
Op basis van bovenstaande gegevens kan de
volgende tabel (III)worden samengesteld.
TABFïL III — Overzicht vandekosten vandefosfatering op
bestaande laagbelaste rwzi's (prijspeil'HS).
Kosten van het defosfateren in guldens
per inwonerequivalent per jaar
20.000

40.000

60.000

Installatiegrootte
Kapitaalslasten
Chemicaliënkosten
Kosten extra slibafvoer(20%)
Onderhoudskosten

1.78
1.75

0.89
1.75

0,59
1,75

2.37
0.35

2.37
0.18

2.37
0.12

Totaal

6.25

5.19

4,83

Beheerservaringen
De eerste oplosstations zijn nu ongeveer
9 jaar in gebruik en ten aanzien van de
beheersaspecten kan het volgende worden
opgemerkt.
a. De klaarmeesters verklaren unaniem, dat
met een defosfateringsstation als hiervoor
omschreven zonder meer goed valt te werken.
Wanneer men enige ervaring heeft opgebouwd in het beheren van een dergelijk
station en wanneer aan de specifieke punten
die aandacht gegeven wordt die nodig is,is
sprake van een nagenoeg probleemloze
bedrijfsvoering.
b. Voorkomen dient te worden dat in de
oplosbunker materialen terechtkomen als
blad en straatvuil.
Dit leidt tot verstoppingen van de doseerpomp. De straatkolk voor het station moet
derhalve eigenlijk niet op het station worden
aangesloten.
c. Er dienen voldoende mogelijkheden
aanwezig te zijn om regelmatig alleleidingen
in het station met effluent te kunnen doorspoelen met een druk van ca. 8 atmosfeer.
Met name de doseerleiding naar het beluchtingscircuit dient een keer per week
5 minuten te worden doorgespoeld om
extreme aankoekingen inde leiding te
voorkomen.
Een à tweemaal perjaar wordt deze leiding
met geconcentreerd zoutzuur gespoeld.
d. Het dubbel uitgevoerd zijn van het
station isessentieel in een doelmatige en
efficiënte bedrijfsvoering. Ten tijde van het

