Enkele technologischebijzonderhedenvanderwziHorstermeer

Inleiding
Bij het ontwerp van rioolwaterzuiveringen
heeft zich in de afgelopen jaren een duidelijke
accentverschuiving voorgedaan. Werd
vroeger veelaandacht besteed aanzaken zoals
systeemkeuze en basistechnologieën, tegenwoordig ligthetaccentmeeropde detaillering
en verdere specificatie van diverse onderdelen. Daarom zullen in dit artikel slechts
enkele bijzondere technologische aspecten
worden toegelicht. Hierbij moet worden opgemerkt dat de in 1985 gerealiseerde installatie in 1980 op de ontwerptafel lag.
Van diverse zaken moeten in de praktijk nog
de bedrijfservaringen worden bepaald.
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Zuiveringschap
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bedrijfskosten). Het pakket aan voorzieningen omvat:
• toepassing van geëigende maatregelen inde
transportleidingen:
—het onderhouden van een voldoende hoge
snelheid (ook incidenteel mogelijk);
—het reinigen van de buis met behulp van
een reinigingsbal (go devil);
—het aanbrengen van injectiepunten ten
behoeve van eventuele dosering van
chemicaliën op enkele honderden meters
vóór de rwzi;
• recirculatie van effluent;
• afdekking van diverse onderdelen:
ontvangput, omloopgoten van de voorbezinktanks, zandvanger, voorindikkers en
na-indikker; gevolgd door reiniging van de
afgezogen lucht in compostfilters;
• afdekking van de inlooptrommels van de
voorbezinktanks en zuivering van de vrijkomende gassen door middel van Biosorpfilters, gemonteerd op de ruimerbrug.
De resultaten tot nu toe geven een
bemoedigend beeld ten aanzien van het
effect van deze voorzieningen.

IR.J. H.J.M.VAN DHR GRAAF
Witteveen 4-Bos
raadgevend ingenieursbureau

Beluchtingstank
Uitgangspunten voor het ontwerp van de
beluchtingstank waren:
• vergaande nitrificatie;
• mogelijkheid tot denitrificatie;
• minimaal energieverbruik;
• goede slibkwaliteit.

Stankbestrijding
Ondanks de vrij afgelegen ligging is uiterst
veel aandacht geschonken aan het beperken
van de stankhinder. Emissieschattingen en
verspreidingsberekeningen zijn vooraf
uitgevoerd. Bij de stankbestrijdingsmaatregelen isuitgangspunt geweest dat
meer gezocht moest worden naar blijvende
oplossingen (met de nodige investeringen)
dan naar tijdelijke maatregelen (met hoge

Gekozen isvoor een slibbelasting van
0,15 kgBZV/kgds.d. De (twee) beluchtingstanks bestaan uit drie compartimenten die
elk onderverdeeld zijn indrie secties; de
eerste sectie inheteerstecompartiment heeft
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bovendien een extra dwarswand waardoor
een zogenaamde contacttank ontstaat.
Door deze vormgeving kan een optimale
propstroming worden gecreëerd.
De compartimenten kunnen zowel in serie
als parallel doorstroomd worden. Behalve
aan de kop van ieder compartiment kan het
afvalwater ook op 2h van de lengte van de
tank ingebracht worden.
De beluchtingisopgezet volgenshet 'tapered
aeration' systeem waarbij het aantal
beluchtingselementen (Activated Sludge
domes) geleidelijk afneemt.
Naast propstroming zijn nog diverse
andere bedrijfsvoeringen mogelijk, te weten
(zie afb. 1):
• steploading met reactivatie van slib;
• steploading;
• stepsludge;
• omgekeerde propstroming;
• volledig gemengd.
Hiermee kan optimaal worden ingespeeld op
speciale procestechnische eisen zoals
denitrificatie, verbetering van de slibindex,
energiebesparing en dergelijke.
Het beluchtingssysteem isvoor de inbedrijfstelling uitvoerig getest door middel van
OC-metingen in rein water. De resultaten
daarvan zijn samengevat in tabel 1.
De specifieke zuurstofinbreng isals functie
van de doorzet weergegeven in afb. 2.
Hieruit volgen enkele interessante gegevens:
• redelijk constant verloop van het
rendement bij variaties van het luchtdebiet
per dome;
• hoge overall overdracht met zeer hoge
waarden in het compartiment met de laagste

Afb. I - Beluchtingstank; mogelijkheden voor bedrijfsvoering.
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Verklaring:
A propstroming
B steploading met reactivatie van slib
C steploading

D stepsludge
E omgekeerde propstroming
F volledig gemengd

198

domedichtheid; hierbij moet worden
opgemerkt dat de domes in alle situaties zeer
gelijkmatig over de bodem zijn verdeeld;
• hoog bruto beluchtingsrendement
(4,5 - 5 , 0 kg02/kWh).
Uit de metingen die onlangs door TNO zijn
uitgevoerd in het actief-slibmengsel volgens
de tracergasmethode met heliumgas, kunnen
ook hoge rendementen worden afgeleid
(3,0 - 4 , 0 kg/kWh).
Nabezinking
Bij de dimensionering van de nabezinkingstanks isgebruik gemaakt van de bevindingen
uit de Stora-onderzoeken. Dit heeft mede
geleid tot een oppervlaktebelasting van max.
0,8 m 3 /m 2 .h. Bijzonderheid van de hier
gerealiseerde nabezinktanks isde uitvoering
van het invoerwerk (afb. 3).
Hiermee wordt beoogd dat:
• het ingaande actief-slib/afvalwater mengsel
zeer rustig in de inlooptrommel wordt
ingevoerd;
• het bezonken slibgelijkmatig naar het
midden kan terugstromen;
• kortsluitstromen, met name van retourslib,
worden voorkomen.
Tevens zijn de retourslibvijzels traploos
regelbaar.

Flotatie-indikker (afb. 4)
Om zo goed mogelijke indikresultaten te
verkrijgen isgekozen voor een gescheiden
indikking van primair en surplusslib.
Het primair slibwordt behandeld in een
conventionele gravitatie-indikker. Voor het
surplusslib isde keuze gevallen op het
flotatie-indikprocedee (van Purac, Zweden).
Bij flotatie-indikking worden luchtbelletjes
in contact gebracht met het slib. De belletjes
hechten zichaan deslibdeeltjes, die daardoor
lichter worden en gaan stijgen. De vorming
van de luchtbelletjes geschiedt door een
waterstroom onder hoge druk te verzadigen
met lucht; bijhet aflaten vandedruk vormen
zich dan zeer fijne luchtbelletjes. Het proces
vraagt natuurlijk meer energie en hogere
kosten dan gravitatie-indikking.
De economie van de flotatie-indikking komt
tot zijn recht bij de dimensionering van de

Sectie

Qlucht
Nm 3 /h

Qspec
Nm 3 /hel

OC
kg02/h

OCspec
g02/Nm :) m

Rendem
kg02/kWh

1
2
3
4
5

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

1.035
570
890
778
973

1.62
0,89
1.39
1.22
1.52

94,2
49,0
77,1
63,5
90,4

26,8
25,3
25,5
24,0
27,3

5,6
4.5

6

2.?
2.5
2.5
2.5
2.5
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10

720
701
649
385
549
311
192
376
304
379

1.77
1.72
1.59
0,94
1.35
1,00
0,61
1.21
0,97
1.21

55.4
57,5
48,6
31,9
42,7
27,9
22,6
38,0
34,6
40,9

22,6
24,1
22,0
24,4
22,9
26,4
34,7
29,7
33,5
31,8

Meting

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Afb. 2 - Specifieke zuurstoftoevoer als functie
van de luchttoevoer.

Afh. 3 - Invoerwerk van de nabezinktank.
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Metingen en regelingen
Bij de opzet van de installatie is gestreefd
naar een vergaande matevan automatisering.
Hiervoor ishet nodig dat de meetintensiteit
van de diverse processtromen wordt
opgevoerd. In tabel II wordt een overzicht
gegeven van alle metingen.
Speciale aandacht verdienen de volgende
regelingen:
• zuurstofregeling
De luchthoeveelheid van de blowers wordt
automatisch gestuurd op de gesommeerde

TABHL I— Resultaten OC-metingen;
inhoud sectie 690 m3; aantal domes insectie2.4 640 stuks, sectie2.5 408 stuks ensectie2.10312 stuks.;
Qlucht — totale luchtdebiet naar de (meet)sectie
OCspec = specifieke zuurstofoverdracht per m stijghoogte
Qspec = specifieke luchtdoorzetper dome lel)
Rendem = zuurstofinbrengrendemenl = OClopgenomen vermogen.
OC
= zuurstofinbreng

Om tevoldoen aan deeffluenteis ten aanzien
van de zuurstofconcentratie zijn diverse
methoden tot zuurstofinbreng overwogen;
ten slotte isgekozen voor het realiseren van
extra valhoogte in de omloopgoten van de
nabezinkingstanks.
De voorlopige resultaten indiceren een
goede werking, hetgeen in een later stadium
door metingen zalworden onderzocht.

|

andere onderdelen van de slibbehandeling
(gistingstanks).
De resultaten tot nu toe indiceren nog geen
optimale werking (indikgraad circa3,0% ds).
Ter verkrijging van een hogere indikgraad
wordt het gebruik van polyelektrolyten
overwogen.
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buffertank
surplusslib
Q

gashouder volis.
• data-opslag
De belangrijkste procesgegevens worden via
PLC's en microcomputer verwerkt en opgeslagen. Hiermee kunnen geautomatiseerde
gegevens-verwerking en presentatie plaatsvinden.
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Tot slot
Invoering van technologische vernieuwingen
vraagt naast de nodige inspanningen tijdens
het ontwerp en de realisatie uitermate veel
aandacht bij de inbedrijfstelling en zeker
gedurende geruime tijd daarna. Om tot een
optimale werking van de totale installatie te
komen zullen nog geruime tijd (1 à 2 jaar)
intensief technologisch onderzoek en
begeleiding plaatsvinden. De eerder
genoemde uitgebreide meet- en registratiemogelijkheden zullen hierbij bruikbare
hulpmiddelen vormen.
Hierbij iseen intensieve samenwerking
tussen 'ontwerper' (adviesbureau) en
'gebruiker' (zuiveringschap) een duidelijke
voorwaarde voor een optimaal produkt.

• •

•

kelder polderwater

/t/ft. 4 - Schematische opzet van deflotatie-indikker.

zuurstofgehaltes, dieinde6 compartimenten
van de beluchtingstanks worden gemeten.
Daarnaast wordt de regelafsluiter van elk
beluchtingscompartiment automatisch
gestuurd op het zuurstofgehalte in dat
compartiment.
De opening in de regelafsluiter varieert van
25 tot 100%. Daarnaast kan de luchttoevoer
naar de sectiesmet dehand worden ingesteld.

• aftap van ingedikt slib
Het ingedikt slibwordt, verspreid over de
dag, automatisch afgetapt uit de voorindikker
en de flotatie-indikker, waarbij de hoeveelheid continu wordt gemeten. Ter optimalisering van de energiehuishouding worden
bepaalde voorwaarden gesteld. Zo wordt
geen slib naar de gisting verpompt wanneer
het droge-stofgehalte te laag isof de

TABEL II - Overzicht van de (procestechnische) metingen.
Meting

Principe

Plaats

afvalwaterdebiet

ultrasoon

influent (3x)
recirculatie
effluent

slibdehiet

magnetisch

ingedikt versslib
gefloteerd slib

luchtdebiet

thermo-anemometer
pitotbuizen

blower (3x)
beluchtingssectie (9x)

gistingsgasdebiet

natte gasmeter/
thermo-anemometer

gistingstank (2x)
gasmotor (2x)
spuigas
gasmotor (2x)

aardgasdebiet

natte gasmeter/thermo-anemometer

elektrisch vermogen

kWatt meter

generator (2x)
openbaar net

slibconcentratie

optisch
propeller

beluchtingstank (2x)
ingedikt versslib
gefloteerd slib

zuurstofgehalte

membraanelektrode

beluchtingstank (9x)

troebelheid

optisch

effluent

methaangehalte

Wobbe-index

gistingstank (2x)

temperatuur

platina (100 Ohm)

gistingstank (2x)

gasvolume

niveaumeting

gashouder

monstername

debietproportioneel

influent (3x)
voorbezonken(2x)
effluent

Utrecht onderzoekt bedreiging
waterwingebieden door
schadelijke stoffen
De provincie Utrecht begint binnenkort inde
drinkwatergebieden van Loosdrecht,
Veenendaal enZeistaaneenonderzoek naar
bedreiging van het grondwater door schadelijke stoffen. Die drie plaatsen zijn uitgekozen omdat hun waterwingebieden voor
een belangrijk deel binnen debebouwde kom
liggen, zoheeft deprovincie bekendgemaakt.
Samen met de regionale inspectie voor de
milieuhygiëne en het Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland zal de provincie
150 zorgvuldig uitgekozen bedrijven
(garages, drukkerijen, wasserijen en
chemische bedrijven) bezoeken en hen een
vragenlijst overhandigen. Als er aanleiding
voor is,zullen in een later stadium monsters
van het grondwater op het bedrijfsterrein
worden genomen.
De provincie hoopt door dit systematische
onderzoek inzicht te krijgen in de kwaliteit
van het ondiepe grondwater op bedrijfsterreinen in drinkwatergebieden. Het onderzoek moet informatie opleveren die een
betere bescherming van het grondwater in
die gebieden mogelijk maakt. De provincie
verwacht nog ditjaar het eindrapport over
het onderzoek klaar te hebben. (ANP)

