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Praktijkervaringen met chemische defosfatering
op de Veluwe
Voordracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Fosfaatverwijdering uit afvalwater'
op 9 februari 1988 te Wageningen

aanmaken vaneen verzadigdeoplossinginde
ene helft van het station kan immers vanuit
de andere helft van het station zonder problemen de dosering worden gecontinueerd.
Hetzelfde geldt ten tijde van schoonmaakwerkzaamheden en reparaties.
e. Er dient met het oog op een eenvoudige
bediening voorgezorgd teworden datmetde
mengpomp uit alle kelders in alle andere
kelders kan worden gepompt. Dit brengt met
zich mee, dat in het station een op het oog
nogal ingewikkeld leidingensysteem is
aangebracht. Het naar alle kanten kunnen
pompen isechter belangrijk en moet niet
worden vergeten, anders komt men in een
later stadium ongetwijfeld tot de conclusie
dat het alsnog moet.
f. Maak in het defosfateringsstation een
klein laboratoriumtafeltje waarde klaarmeester de soortelijke massa van de te
doseren vloeistof kan bepalen. Dit is
gemakkelijk voor de klaarmeester en
bovendien wordt voorkomen dat men in het
lab. van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te
maken krijgt met bruine ijzeraanslagen.
g. Bij de aanleg werd gevreesd voor de
agressiviteit van het ijzersulfaat ten aanzien
van beton en staal. De indruk bestaat dat het
met de agressiviteit ten aanzien vanbeton erg
meevalt. Proefblokken welkeindeverzadigde
ijzersulfaatoplossing gehangen zijn hielden
zich prima.
Conclusies
1. Simultaan defosfateren met het kristallijne
ferrosulfaat in een laagbelast actief-slibsysteem iseen goed te beheersen proces.
2. Het totaal P-gehalte in het effluent van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie schommelt
bij dit proces tussen de 1,0 en 2,0 mg/l,
wanneer ijzersulfaat wordt gedoseerd in een
atomaire Fe/P verhouding van 1,0-2,0.
Het fosforverwijderingsrendement ligt op
ca. 9 0 % .
3. De slibtoename kan worden berekend op
20%.
4. De defosfateringskosten bedragen bij dit
simultaan proces afhankelijk van de grootte
van het station ƒ 4,80 tot ƒ 6,20 per
inwonerequivalent per jaar.
Aanbeveling
Houd bij het dimensioneren van de slibverwerkingsapparatuur (indikkers, slibbakken en eventueel slibontwateringsapparatuur) reeds voldoende rekening met
de extra slibgroei ten gevolge van het
defosfateren. Zolang de rioolwaterzuiveringsinstallatie nog niet volledig belast
wordt zal het defosfateren voor de slibverwerking geen al te grote problemen
opleveren. Bij een volledige belasting bestaat
echter wel het gevaar, mede afhankelijk van
de mate waarin de bezinkeigenschappen zijn
verbeterd, dat de verwerking van de extra
slibaanwas problematisch wordt.
• • •

I. Inleiding
Ter bestrijding vaneutrofiëring inde Veluwe
randmeren en het Apeldoorns kanaal wordt
gedefosfateerd op de rwzi's Elburg, Epe,
Harderwijk, Heerde en Nijkerk.
In 1987 werd op deze rwzi'scirca4 5 % van
al het door het zuiveringsschap Veluwe
verwerkte afvalwater gedefosfateerd. Hierbij
werd gemiddeld rond 90% van de Puit het
water verwijderd.
Navolgend wordt uitsluitend ingegaan op
directe defosfateringsaspecten. Niet behandeld worden zaken alsextra slibproduktie.
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invloed op de verwijdering van zuurstofbindende stoffen, toename vande zoutvracht
in het effluent, verontreinigingen in de
defosfateringschemicaliën en de kosten van
chemische defosfatering.
Gedefosfateerd wordt met behulp van
aluminium- of ijzerzouten. De toegepaste
molaire Me/P-verhouding betreft steeds de
metaaldosering (Al of Fe) ten opzichte van
de influent P-vracht.
Ontwerpcapaciteiten van rwzi's zijn uitgedrukt in i.e. à 54 gBZV/etmaal terwijl
gemeten influentbelastingen zijn uitgedrukt
in i.e. à 180 gTZV/etmaal.
2. Defosfatering inde oxydatiebedinstallaties Heerde en Nijkerk
In de rwzi Heerde, met een ontwerpcapaciteit
van 20.000 i.e. isin 1982 gestart met het
Afb. 1- Defosfatering in oxydadebedinstallanes.

Samenvatting
Bij toepassing van chemische defosfatering ineen rwziishetnauwelijks mogelijk
om een jaargemiddeld P-totaal gehalte
in het effluent te bereiken lager dan
1,0 mg/l. Dit heeft te maken met het
gegeven dat bij lage P-totaal gehalten in
effluenten dit gehalte vooral samenhangt
met de droogrest in een effluent en het
P-gehalte in de droogrest.
Het P-gehalte inde droogrest hangt
nauw samen met het P-gehalte in het
actief slib. Bij het opvoeren van de
metaalzoutendosering vanaf nul naar
hoge niveaus stijgt het P-gehalte in
actief slib aanvankelijk relatief snel tot
een maximum om vervolgens weer te
dalen.
Het absolute niveau vanhet P-gehalte in
actief slib kan omlaag gebracht worden
door, indien mogelijk, een deel van de
metaalzouten te doseren in de voorbezinking en daardoor ineen eerder
stadium een deel van de Pte binden.
Bij chemische defosfatering isde
verhouding tussen een vergunningseis
(gekoppeld aan een maximum in het
voortschrijdende gemiddelde) en een
jaargemiddeld P-gehalte groot.

doseren van ijzerchloride in de voorbezinktank.
In afb. 1 zijn voor de 5 bedrijfsjaren 1983
t/m 1987 de gemiddelde Fe/P-verhoudingen
uitgezet tegen de logaritme van het P-totaal
gehalte in het effluent.
In de rwzi-Nijkerk, met een ontwerpcapaciteit
van 24.000 i.e., isin 1978gestart met het
doseren van aluminium inde voorbezinktank.
In afb. 1 zijn voor de 7 bedrijfsjaren 1979
t/m 1985 de defosfateringsresultaten weergegeven.
Uit afb. 1 blijkt dat een halflogaritmische
weergave van de gegevens goed voldoet.
Het P-totaal gehalte in het effluent bij Me/P
= 0,isafgeleid vandemeetresultaten overde
jaren waarin nog niet werd gedefosfateerd.
Een verklaring voor het verschil tussen de
helling van de lijnen inafb. 1 kanonder meer
zijn het verschil in belasting van de
oxydatiebedden:
rwzi-Heerde, met circa 10% overbelasting
ten opzichte van het ontwerp, gemiddeld
11 i.e./m 3 ;
rwzi-Nijkerk, met circa 25% overbelasting
ten opzichte van het ontwerp, gemiddeld
19 i.e./m 3 .
De rwzi-Nijkerk isin 1986/1987 omgebouwd
tot een oxydatiebed/actief-slibinrichtingmet
een capaciteit van 51.000 i.e.
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3. Defosfatering inderwzi-Elburg
De rwzi te Elburg, meteen ontwerpcapaciteit
van 100.000 i.e., bestaat uit twee hoogbelaste
oxydatiebedden (ontwerp 40 i.e./m3) gevolgd
door ecu hoogbelaste actief-slibtank.
Vanaf medio 1972 isvrijwel steeds gedefosfateerd met ijzerchloride waarbij wisselend
gedoseerd isin de voorbezinking in de
aëratietank of in beide.
Een nauwgezette analyse van voldoende

• 100% FeCl3 in voorbezinktanks
O 100% FeCl3 in aëratietank
A 30% voorbezmktank/70% aëratietank

TABEL I—Jaargemiddelde cijfersmet betrekking totdefosfatering in 1986 en 1987.
Gemet :n P-totaal in mg/l

rwzi

Jaar

influent

effluent

Elburg
Elburg
Epe
Harderwijk
Harderwijk
Heerde
Nijkerk

1986
1987
1987
1986
1987
1987
1987

19.8
20,6
10,9
16,4
14,0
16,4
10,3

1,98
2,45
1.37
1,52
0,89
2,70
2,40

Me/P-verhouding uitgezet tegen de logaritme
van het P-totaal gehalte in het effluent na
filtratie. Het gehalte bij Me/P = 0 is gelijkgesteld aan 2h deel van het gemiddelde
influentgehalte.
Afb. 3 laat een bevredigend lineair verband
zien, waarbij men moet bedenken dat de 5
betrokken rwzi'szeer verschillend zijn en dat
zowel met Al alsmet Fe is gedefosfateerd.

effluent
na
filtratie

Gemeten
droogrest
in mg/l

Berekend
P-gehalte
droogrest
in %

Berekende
Me/Pin
mol/mol

30
28
22
34
20
32
23

4.8
4.4
3,5
3,2
3,5
5,2
4,8

1.2
1.4
2.0
2,0
2,6
1,8
1.2

0,54
1.21
0,61
0,43
0,19
1.03
1.29
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Afb. 2 - Defosfatering rwzi Elburg inrelatietotverdeling
FeCl3.

betrouwbare en vergelijkbare gegevens
levert voor de periode 1979 t/m 1985
informatie over het effect van wisseling van
doseerplaats en doseerverhouding over deze
plaatsen. Gedurende deze periode was de
rwzi gemiddeld voor 70% belast.
In afb. 2 isde Fe/P-verhouding uitgezet
tegen de logaritme van het P-totaal gehaltein
het effluent voor 9 perioden uitde genoemde
jaren.
In afb. 2ishet P-totaal gehalte inhet effluent
bij Fe/P = 0gelijkgesteld aan 2h deel van het
gemiddelde influentgehalte.
Uit afb. 2 blijkt duidelijk dat dosering van
alle ijzerchloride in de voorbezinktankseen
slechter defosfateringsresultaat oplevert dan
dosering van alle ijzerchloride in de aëratietank. Daarnaast lijkt een 30/70 verdeling
van ijzerchloride over voorbezinktanks resp.
aëratietank de beste resultaten op te leveren.

Door voor effluenten het verschil tussen het
P-totaal gehalte alszodanig en het P-totaal
gehalte na filtratie te betrekken op het
bijbehorende droogrestgehalte, kan het
P-gehalte in de droogrest berekend worden.
Het resultaat van deze berekeningen staat
vermeld in tabel I. Vergelijking van deze
berekende P-gehalten in de droogrest met
die in het actief slib van de betreffende rwzi
leert dat deze gehalten niet significant van
elkaar afwijken.
In afb. 4 isvoor de rwzi's Epe en Harderwijk
de jaargemiddelde Me/P-verhouding uitgezet
tegen het P-gehalte in het actief slib. Bekend
is dat dit gehalte bijMe/P = 0circa 2%
bedraagt. Uit afb. 4 blijkt dat bij opvoeren
van de Me/P-verhouding van 0 naar 1 het
P-gehalte in het slibsterk stijgt. De verklaring
hiervoor isdat in deze range relatief veel P
wordt gebonden doch anderzijds nog relatief
weinig extra slibwordt gevormd. Bij het
Afb. 3 - P-totaal effluent na fil'tralie versus
Mei

P-verhouding.
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4. VerdelingvanPineffluent overwaterfase
en droogrest
Eind 1985 isgestart met het mede bepalen
van het P-totaal gehalte in het effluent na
filtratie. In tabel Istaan jaargemiddelde
gegevens vermeld waarin deze gehalten
onder meer zijn opgenomen.
In afb. 3 isvoor de gegevens uit tabel 1 de
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Afb. 4 - Me/P versus gemeten P-gehalte inactief slib.

verder opvoeren van de Me/P-verhouding
daalt het P-gehalte in het slibweer, doordat
weinig extra Pwordt gebonden doch anderzijds veel extra slibwordt gevormd; er isdan
sprake van 'slibverdunning'.
De 5 à 6% P in het slib van de rwzi-Harderwijk betreft uitsluitend deperiode waarin nog
geen chemicaliën werden gedoseerd in de
voorbezinktanks. Na verdeling van de
chemicaliën over de voorbezinktanks en de
carrousel ishet P-gehalte in de droogrest
gedaald tot circa 3V2%.
5. Defosfatering rwzi-Harderwijk
Het betreft een oxydatiebed/actief-slibinstallatie met een ontwerpcapaciteit van
200.000 i.e. De influentbelasting isin de
periode 1979t/m 1987gestegenvan 70% tot
9 0 % van de ontwerpcapaciteit. In de jaren
1979 t/m 1983isijzersulfaat gedoseerd in de
carrousel met pH-correctie via kalkmelk.
In 1984 isvan ijzer overgeschakeld op
aluminium waarbij in 1986 de dosering van
aluminium isuitgebreid totinde voorbezinktanks.
In afb. 5 zijn voorde periode 1979 t/m 1987
jaargemiddelde cijfers uitgezet. Uit de afb.
blijkt dat in de praktijk het jaargemiddelde
P-totaal gehalte in het effluent nauwelijks
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Op basis van deze verhoudingen zou een
formele eis van maximaal 1,0 mg/l P-totaal
in het effluent overeenkomen met jaargemiddelde gehalten van 0,4 resp. 0,5 mg/l.
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Aß. 5- Defosfatering rwzi Harderwijk 1979 t/m 1987.

Afb.6- Defosfatering rwzi Epe 1983/1987.

onder 1,0 mg/l gebracht kanworden,ondanks
het geleidelijk opvoeren van de Me/P-verhouding van 1,2 tot 2.6. De verklaring hiervoor isdat bij hoge Me'P-verhoudingen de
droogrest het eindresultaat bepaalt.
In afb. 5 zijn hoge P-totaal gehalten ten
gevolge van incidentele slibuitspoelingen
gecorrigeerd met behulp van de desbetreffende P-gehalten in de droogrest.
In dat geval ontstaat het beeld conform de
onderbroken lijn in afb.5.

7. Defosfateringsproeven rwzi-Wekerom
Ter illustratie van defosfateringsresultaten
bij het toepassen van zeer hoge Me/P-verhoudingen worden navolgend resultaten
vermeld van proeven inde periode november
1983 t/m januari 1984. Het betreft proeven
met aluminiumbeits in een volbelaste
oxydatiesloot met een ontwerpcapaciteit van
slechts 800 i.e.
Bij Me/P = 0 werd gemiddeld 4 5 % verwijderd. Bij Me/P-verhoudingen van 1,7,2,9
en 4.6 werd respectievelijk 89%, 90% en
87'X> verwijderd. Uit deze resultaten blijkt
een afname van de P-verwijdering bij extreem
hoge Me/P-verhoudingen. Het onderzoeksmateriaal isonvoldoende om de oorzaak
hiervan nader te analyseren.

6. Defosfatering rwzi-Epe
Het betreft een actief-slibinstallatie zonder
voorbezinking met een ontwerpcapaciteit
van 42.000 i.e. en een gemiddelde influentbelasting van 40.000 i.e. In 1982 isgestart
met de dosering van ijzersulfaat in de
aeratietanks. In 1984 isdaarnaast gestart
met het doseren van aluminiumbeits ter
regeling van depH. In 1986ishet ijzersulfaat
vervangen door aluminiumchloride.
In afb. 6zijn voorde periode 1983 t/m 1987
jaargemiddelde cijfers uitgezet. Ook uit deze
afb. blijkt dat in de praktijk het jaargemiddelde P-totaal gehalte nauwelijks
onder 1,0mg/l gebracht kan worden.
Uit afb. 6blijkt verder dat het droogrestgehalte in het effluent relatief hoogis.
Dit komt onder meer door een matig
werkende nabezinktank die niet vooreen
situatie met chemische defosfatering is
ontworpen.

8. Vergunningseisen versusjaargemiddelden
Rijkswaterstaat stelt aan effluenten deeisdat
het voortschrijdend gemiddelde van 6of
10 waarnemingen een bepaald maximum
niet mag overschrijden.
In tabel II zijn P-totaal gehalten van de rwziHarderwijk vermeld waarbij incidentele
etmaalmonsters met meer dan 50 mg/l
droogrest in het effluent buiten beschouwing
zijn gelaten.
Uit de tabel blijkt dat de verhouding tussen
het maximum in het voortschrijdend gemiddelde van 6of 10waarnemingen en het
jaargemiddelde ongeveer 2,5 resp. 2.0
bedraagt.

9. Conclusies
1. Tussen de toegepaste Me/P-verhouding
en de logaritme van het P-totaal gehalte in
het effluent na filtratie bestaat een eenduidig
lineair verband.
2. Bij een hoge defosfateringsgraad hangt
het P-totaal gehalte in het effluent geheel of
nagenoeg geheel samen met het droogrestgehalte in het effluent en het P-gehalte in de
droogrest.
3. Bij lage Me/P-verhoudingen stijgt het
P-gehalte in de droogrest relatief sterk ten
opzichte van desituatiezonder defosfatering.
Bij het verder opvoeren van de Me/P-verhouding kan het P-gehalte in de droogrest
weer gaan dalen.
4. Het uitsluitend doseren van chemicaliën
in een voorbezinking levert matige
defosfateringsresultaten op. Een meer
optimale defosfatering bereikt men bij
doseren in een beluchtingsruimte. Het beste
resultaat wordt behaald bijverdeling van de
chemicaliën over voorbezinking én
beluchtingsruimte.
5. Het via een chemische defosfatering
bereiken van een jaargemiddeld P-totaal
gehalte inhet effluent lagerdan 1,0 mg/l isin
de praktijk nauwelijks haalbaar. Het steeds
verder opvoeren van de Me/P-verhouding
draagt niet bijtot hetsignificant verlagen van
genoemd gehalte en kan zelfs averechts
werken.
6. Vergunningseisen worden vaak gekoppeld
aan een maximum in het voortschrijdend
gemiddelde van 6of 10 waarnemingen.
De verhouding tussen deze maxima en het
jaargemiddelde P-totaal gehalte in het
effluent bedraagt voor de rwzi-Harderwijk
ongeveer 2Vi resp. 2.

• • •

TABEL II — P-totaal inmg/l ineffluent rwzi-Harderwijk.
Jaar
Aantal etmaalmonsters
concentratie-gemiddelde
vrachtgewogen-gemiddelde
maximum voortschrijdend
6 waarnemingen
maximum voortschrijdend
10 waarnemingen

Rectificatie

1983
90

1984
87

1985
90

1986
87

1987
351

gem.

1,26
1,23

0,97
0,98

1,22
1,28

1,09
1,06

0,63
0,64

1,03
1,04

3.03

1.74

2,73

3,02

2,22

2,55

2,50

1,52

2,23

2,46

1,72

2,09
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In het artikel 'De verdamping van moerasvegetaties' van de heren Beltman en
Koerselman, verschenen inH 2 0 nr.8.isinde
afbeeldingen 7 en 8een storende fout geslopen. Inalle vierde afgebeelde grafiekjes
dient langs de x-as gelezen te worden E 0 en
lant»sde v-asE.

