Bedrijfservaringen met de rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn*

1. Inleiding
In een beschrijving van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Apeldoorn van de hand
van de heren ir. M. Gast en ing. A. Knook
in het tijdschrift 'Otar' oktober 1974 stellen
de auteurs:
'Nu is het voor de ontwerper van een rwzi
altijd een hachelijke zaak om een prognose
van samenstelling en hoeveelheid van
lozingen van bedrijven te maken. Doorgaans
gaan er, zowel met het maken van het
ontwerp van de installatie en met het
voeren van het bijbehorend technisch en
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bestuurlijk overleg als met het uitvoeren
van de bouw, enige jaren heen.'
En inderdaad, tussen het tijdstip waarop de
eerste bespreking over het ontwerp van
een zuiveringsinstallatie wordt gehouden
en het moment waarop men de bedrijfservaringen kan toetsen aan de grondslagen
van het ontwerp, liggen verscheidene jaren.
Zo werd in januari 1967 opdracht gegeven
om een ontwerp voor de uitbreiding van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie te maken;
in januari 1974 werd de installatie in bedrijf
gesteld en nu kunnen we terugblikken op
een periode van 10jaar, waarin de opgaande
lijn van de economische groei sterk werd
afgebogen en interne afvalvvatersaneringen
bij diverse industrieën resulteerden in een
beperking van zowel de hoeveelheid afvalwater als afvalstoffen.
Dit had tot gevolg dat het belastingpatroon
op de rioolwaterzuiveringsinstallatie er
anders kwam uit te zien, dan was voorzien.
We stellen voorts vast, dat er in de beschouwde periode en zeker ook sinds het
tijdstip waarop het ontwerp tot stand
kwam, belangrijke ontwikkelingen in de
techniek en de technologie van de afvalwaterzuivering hebben plaats gevonden.
Bij de beoordeling van de opzet en de
werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zowel in technisch als technologisch
opzicht dienen we dan ook billijkheidshalve
* Lezing gehouden op 18 mei 1977 in het kader
van programmagroep 3 (afvalwaterbehandeling)
van de NVA.

met deze factoren rekening te houden.
Daarnaast is er echter de ervaring dat bepaalde processen in de praktijk anders verlopen
dan was gehoopt of gedacht, waarbij de
oorzaak niet is toe te schrijven aan wijzigingen in de aard en/of hoeveelheid van
de te behandelen materie.
Evenzo is de ervaring dat bepaalde machines, apparaten en konstrukties niet, of in
mindere mate dan waarop was gerekend,
aan het gestelde doel beantwoorden.
Zonder uit het oog te verliezen dat geen
twee zuiveringsinstallaties gelijk zijn en dus
gewaakt moet worden voor het generaliseren
van ervaringen en bedrijfsresultaten, is het
van groot belang, dat van de praktijkervaringen in kringen van afvalwatertechnici
en -technologen in alle openheid kennis kan
worden genomen.
Deze terugkoppeling van praktijk naar
ontwerp kan er toe bijdragen dat in een
andere nog te bouwen installatie teleurstellingen en herhaling van denk- en ontwerpfouten en veelal kosten van vroegtijdige
vervanging of ingrijpende wijzigingen
worden bespaard.
Vanuit die instelling dienen de volgende
opmerkingen ten aanzien van praktijkervaringen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Apeldoorn te worden opgevat.
2. Belasting en effluentkwaliteit
De installatie is ontworpen op basis van
gegevens voor het jaar 1980. Dit betekent
een belasting van 275.000 i.e. en een hydraulische belasting van 11.700 m 3 /u.
Afb. 1-Overzicht rwzi Apeldoorn.

We zullen in het navolgende bezien hoe het
werkelijke belastingpatroon is, welke
kwaliteit effluent onder de ontwerp- en
huidige kondities kan worden bereikt en
welke nevenverschijnselen zich daarbij
voordoen.
2.1. Droogweerafvoer (dwaj
In tabel I zijn de droogweerafvoeren van
1967, 1976 en de prognose voor 1980, zoals
die in 1967werd opgesteld, weergegeven.
TABEL I - DWA.
Omschrijving 1967
1976
1980 Eenheid
inwoners
720
1300
1300
m3/uur
industrie
1805
1500
2300
m3/uur
lekwater
*
300
m3/uur
500
totaal
2525*
3100 4100 nvi/uur
* niet bepaald
** zonder lekwater
Duidelijk blijkt, dat het aandeel industrieel
afvalwater onder de prognosewaarde blijft
en zelfs ten opzichte van 1967 is gedaald.
De oorzaak van de belangrijke afname in
de hoeveelheden industrieel afvalwater
moet o.a. worden gezocht in de kosten die
zijn verbonden aan het afvoeren van grote
volumina in verhouding tot de vervuilingswaarde, waarvoor in de zuiveringslasten
een zgn. volumekorrektie wordt toegepast.
Zo zijn verschillende bedrijven overgegaan
tot het afsplitsen van de koelwaterstroom
uit de afvalwaterstroom. Daarnaast zijn
besparingen bereikt in het gebruik van
proceswater door recirkülatiesystemen en
voorts door een enomischer gebruik van
water per eenheid vervaardigd produkt.
Ook heeft het wijzigen van gemengde
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terreinrioolstelsels in gescheiden stelsels
een, zij het geringe, vermindering van de
hoeveelheid afvalwater tot gevolg gehad.
Tenslotte kan een deel van de verminderde
afvalproduktie worden toegeschreven aan
afname van produktie in sommige bedrijfstakken.
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TABEL II - Inwonerequivalenten.
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2.2. Inwonerequivalentie
Evenals voor de dwa is voor de inwonerequivalentie in tabel II een overzicht
gegevens van de meetresultaten en prognoses in 1967, 1976 en 1980.
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Afb. 2 - Grafiek i.e. belasting rwzi Apeldoorn jan. tot sept. 1976.

Opvallend zijn de zeer grote fluktuaties in
de belasting. Dit wordt geïllustreerd door
afb. 2, waar uitgedrukt in inwonersequivalentie, de weekgemiddelden van de belasting
op de installatie in de periode van januari
t / m september 1976 en de eenmaal per
week bepaalde waarden van september
t / m december zijn aangegeven en voorts
maxima per analyseweek zijn vermeld.
In de beschouwde periode werd in 16 van
de 242 dagen waarop het influent en effluent
werd geanalyseerd de ontwerpkapaciteit
van 260.000 i.e. overschreden ofwel in 6,6 %
van de gevallen.
Relevant voor de beoordeling van de procesresultaten is het verband tussen de BOD/
slibbelasting en de kwaliteit van het effluent.
In afb. 3 is deze relatie op basis van de
analysegegevens over de periode januari
t / m september 1976 weergegeven.
Met als parameters de BOD/slibbelasting
van 0,05 -0,15; 0,25 -0,35 en 0,35 - 0,45
kan in deze grafiek worden afgelezen in
welk percentage van de waarnemingsgevallen een bepaalde BOD5 van het
effluent werd bereikt of onderscheiden.
Een dergelijke verwerking van gegevens van
de rwzi Apeldoorn is uitgevoerd door
prof. B. Böhnke van de Technische Hogeschool te Aken. Hier is echter de gesommeerde frekwentie uitgezet op waarschijnlijkheidspapier met een logaritmische x-as.
Zowel de influent als de effluent parameters
BOD5, COD en Kj-N blijken bij benadering
op een rechte lijn te liggen, zodat geconcludeerd kan worden dat het hier een logaritmisch normale verdeling betreft [9].
Voor de Apeldoornse situatie blijkt dat
wanneer de BOD5/slibbelasting een waarde
van 0,35 niet overschrijdt, in 95 % van de
gevallen de BOD5 van het effluent kleiner
dan of gelijk aan 20 mg/l is. In ca. 75 %
van de gevallen is deze waarde kleiner dan
10 mg/l.

Voorts blijkt uit de grafiek dat bij stijging
van de BOD/slibbelasting boven 0,35 de
kans op de aflevering van effluent met een
BOD5 groter dan 20 mg/l snel toeneemt.
In het ontwerp is uitgegaan van een BOD/
slibbelasting van 0,25 tot 0,35 met slibconcentraties in de aeratietanks van 3,5 tot
2,5 g/l. De maximale belasting op de
aeratietanks die een totale inhoud hebben
van 12.150 m 3 , kan dan ook: 12.150 x 3,5 x
0,25 = 10.630 kg BOD5 bedragen of wel
10.630 x 103: 40 = 265.000 i.e. waarbij is
aangehouden, dat per i.e. 40 g BOD5 op de
aeratietank wordt aangevoerd. Deze waarde
wijkt af van de gebruikelijke 35 g doordat
toevoeging van het filtraat van de Zimproinstallatie aan het influent ca. 15 % extra
BOD-belasting op de aeratietank tot gevolg
heeft. Helaas heeft zich verscheidene malen
in verband met het optreden van licht slib
de noodzaak voorgedaan de slibconcentratie
Afb. 3

-

BODIslibbelasting

°.n

in de aeratietanks te verlagen waardoor
derhalve bij gelijkblijvende BOD-aanvoer
de BOD/slibbelasting verhoogd wordt en
daarmede, zoals uit afb. 3 is gebleken,
de kans op de produktie van effluent met
een hogere BOD5 dan 20 mg/l, wordt
vergroot.
Over dit licht slib-vraagstuk kan het volgende worden vermeld.
3. Licht slib
Sinds de ingebruikstelling van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Apeldoorn in begin
1974 heeft zich herhaaldelijk het verschijnsel van licht slib voorgedaan. Uit microscopisch onderzoek is gebleken, dat het lichte
slib werd veroorzaakt door een overmatige
groei van draadvormige micro-organismen.
Het voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie
te Apeldoorn gevonden verband tussen het

effluentkwaliteit.

RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE
APELDOORN
1976
E OD,
A ANTAL
S U B B E L A NALYSES
£5-0,15
37
L 25-0.35
M
C 35-045
_JI3

§

%

ai

100-

«

90 -

S?

80-

,. .-- -—

tf
l«i -

ioj

Cl'

60-

I f 50jjl

40-

1°

30

s--'

f

-..-- --

^'~ "

0

--

'—

//

d) _ ^

„ '2

20-

en a>

2 "

II
0. ï

//

10-

0-

;

i

c

£

t

E .OD 5
B.0

°5-

11 1 2 1 4 1 5 1 B 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6
m

J/1
e f f k ent als

fun ktie

va

de

B.0 D / slib

bel i s t i n g

: 8 4 0

152

\~

MO
0=NAUWELIJKS
1=WEINIG
2=VRUVEEL
3=VEEL
4=ERG VEEL

//

,.' l\^

;/\ ^
<
j

5
'
1
2
3
4
AANTAL KATEGORIE (vgls.Eikelboom. TNO)

I I i I ! ! I
ZUIVERINGSINSTALLATIE

-

;>

1,

\

:<*< ^

=A".3 en AT 4
AT 1aiAl.2
75 77 79 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 73 75 77 79 31 ? L
3
24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
NOV.1975
DEC. 1975

6

8 10 1? 14 IR 1fl '
7 9 11 Î3 15 il 19
JAN. 1976

Afb. 4 - Verband tussen aantal draadvormige
micro-organismen en de slibindex.

aantal draadvormige organismen ende
slibindex is inafb. 4weergegeven. Als
eenheid van het aantal draadvormers is de
verdeling van ir. Eikelboom, TNO, gehanteerd, die ook de voor deze grafiek
gebruikte microscopische bepalingen heeft
verricht.
3.1. Oorzaken
In de literatuur worden diverse oorzaken
voor deovermatige groei van draadvormers
vermeld. Toename van het aantal draadvormers zou o.a. optreden indien:
a. deC/N-verhouding van het afvalwater
groter isdan10;
b. deP-concentratie kleiner is dan 2mg/l;
c. zware metalen zoals koper, zink, chroom,
nikkel bepaalde grensconcentraties overschrijden;
d. de zuurstofconcentratie indeaeratietanks kleiner is dan 0,5 mg/l;
e. detemperatuur van de vloeistof in de
aeratietank hoger is dan 20 -25 °C.
Deze mogelijke oorzaken zijn voorde
rwzi Apeldoorn onderzocht. Hierbij bleek,
dat dehiervoorgenoemde grenswaarden
niet werden overschreden enop grond
daarvan dan ook geen verklaring voorde
oorzaak van het optreden van licht slib kan
worden gevonden.
Een relatie tussen BOD/slibbelastingen
slibvolume-index kon evenmin worden
vastgesteld.
In publikaties van Rensink enChudoba
werd gewezen op deinvloed vanhet
zuiveringssysteem zoals propstroomsysteem
of systeem van volledige menging opde
grootte van de slibindex.
Een propstroomsysteem zou een betere
slibindex geven dan het geheel mengend
systeem. Bestaande volledig mengende
systemen zouden verbeterd kunnen worden
door voorschakeling van een kontakttank
waarin afvalwater en slib eerst ineen
bepaalde verhouding opgemengd worden
alvorens het de eigenlijke aeratietank wordt
ingevoerd (Pasveer, Heide).
Om een indruk tekrijgen van de invloed
van het zuiveringssysteem opdeslibkwaliteit zijn experimenten noodzakelijk.

24 26 26 30 2 4 6 8 10 V 14 15 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 Tl 13 15 17 19
NOV1975
DEC.1975
JAN.1976

Afb. 5 - Slibindex rwzi Apeldoorn enproefinstallaties (propstroom en geheel mengend).

Beide eerdergenoemde systemen zijn van
november 1975t / mjuni 1976opde rwzi
Apeldoorn m.b.v. proefinstallaties uitgetest.
Zonder verder uitgebreid op de proefnemingen integaan zullen hier de resultaten
in het kort worden besproken.
3.2. Propstroommodel
Uitgetest iseen propstroommodel met
bellenbeluchting t.o.v. een schaalmodeldat
een getrouwe weergave van de grote installatie is(schaal 1:25.000, inhoud 1201).
Als voeding voor de beide modellenis
voorbezonken afvalwater van de rwzi Apeldoorn gebruikt waarbij de aanvoer ook
parallel aan degrote installatie geregeld
wordt. Voornaamste parameter is de slibindex. Belangrijk is, dat het schaalmodel
van de grote installatie dezelfde resultaten

geeft als deze installatie zelf, opdatde
resultaten van de proefinstallatie ook toepasbaar zijn voor de grote installatie.
De resultaten van de proefnemingen zijn
weergegeven indevolgende grafiek (afb.5).
Uit deze grafiek blijkt, dat de slibindexin
de aeratietanks en het volledig mengend
model globaal dezelfde karakteristiek vertonen. Inhet propstroommodel bleef de
slibindex duidelijk lager endeinde tijd
stabieler dan inhet vergelijkingsmodel
en inde installatie zelf. De slibconcentratie
in de modellen en de installatie zelf zijn
uiteraard zo goed mogelijk aan elkaar gelijk
gehouden.
3.3. Kontakttankmodel
Het ombouwen van de installatie Apeldoorn
tot een propstroomsysteem is moeilijk

Afb. 6 - Slibindex rwzi Apeldoorn enproefinstallaties (met en zonder
SLIBINDEX
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realiseerbaar. Voorschakelen van een kontakttank behoort wel tot de praktische
mogelijkheden.
Teneinde na te gaan of toepassing van
kontakttanks in de Apeldoornse situatie tot
verlaging van de slibindex leidt, is hiervan
een proefopstelling gemaakt en uitgetest.
Aan twee proefinstallaties, identiek aan de
grote installatie, schaal 1:25.000, waarvan
één voorzien wasvan een kontakttank,
is van begin februari tot half juni 1976
onderzoek verricht. Het influent en een
gedeelte van de slibretourstroom werd in
de kontakttank korte tijd samengebracht,
waarbij een hoge vlokbelading werd gecreëerd.
De verblijftijd in de kontakttank varieerde
tijdens de proeven van 4 tot 9 minuten.
Gedurende het grootste deel van de proefperiode werd de kontakttank belucht.
Uit afb. 6 blijkt dat de slibindex in het vergelijkingsmodel diein de grote installatie
redelijk volgt, terwijl in het model met
kontakttank de slibindex duidelijk lager en
stabieler in de tijd is.De absolute waarde
van de slibvolume-index is echter nog hoog.
Samenvattend kan worden gekonkludeerd,
dat voor het afvalwater van Apeldoorn
het systeem van zuivering (propstroom,
het geheel mengend systeem, systeem met
kontakttanks) invloed heeft op de slibindex.
Het propstroommodel leidt tot duidelijk
lagere en stabielere slibindices, terwijl ook
voorschakeling van een beluchte kontakttank verbeteringen in de slibindex geeft.
Tot het aanbrengen van modificaties in het
systeem op grond van de bij de proefnemingen bepaalde resultaten, isnog niet
besloten. De invloed van mogelijke nieuwe
wijzigingen in het belastingspatroon dienen
te worden afgewacht. Intussen is debedrijfsvoering aangepast op de hiervoor
besproken verschijnselen van licht slib.
3.4. Bedrijfsvoering
Het regelmatig voorkomen van hoge slibindices maakt het noodzakelijk, dat extra
veel zorg moet worden besteed aan de
bedrijfsvoering voor het biologisch gedeelte
van de installatie.
Uit de stofbalans ter plaatse van de
nabezinkruimte valt af te leiden dat de
slibconcentratie in de beluchtingstank
(S a in g/l) afhangt van het droge stofgehalte
van het retourslib (S r ), van de recirculatieverhouding (r) en de hoeveelheid spuislib
(fraktie z) S a = r .S../1+ r (1 —z).
Voorts blijkt uit de praktijk dat:
S r max = 1200/SVI (g/l) (Duitse literatuur;
in Amerikaanse literatuur: S rmax = 1000/
SVI).
Bij droog-weer-aanvoer in Apeldoorn
(dwa = 2700m 3 /h) bedraagt de recirculatieverhouding r = 2,0.Het debiet van de

omstandigheden niet extreem hoog meer
geweest. Tijdelijke verhogingen van de
SVI konden opgevangen worden door de
aangepaste bedrijfsvoering zoals hiervoor
beschreven.
Z=percentage spuislib
(^grafiek Z=0 aangehouden)

Afb. 7 - Verband tussen de maximale slibkoncentratie in de A.T. en de slibindex bij dwa en rwa.

retourstroom is niet variabel, dusr is
nagenoeg constant. Zijn dewaarden van de
slibindex hoog (400-800) dan is het niet
mogelijk eenredelijk hoog slibgehalte
(2,5 -3,5g/l) in de beluchtingsbassins te
handhaven omdat de stofbalans verstoord
is. Een en ander wordt geïllustreerd door
de grafiek van afb. 7,waar het verband
tussen de maximale slibconcentratie in de
AT's en de slibindex berekend volgens de
eerdergenoemde formule, is weergegeven.
Het verband is theoretisch, maar blijkt wel
zeer bruikbaar te zijn om sliblozingen te
voorkomen.
In het algemeen wordt het bedrijf zodanig
gevoerd dat de slibconcentratie tussen de
2 à 3kg/m 3 gehandhaafd wordt.
Bij verhoging van de slibindex wordt deze
concentratie verlaagd, eventueel tot concentraties tussen de 1à 2 kg/m 3 , teneinde te
bereiken dat de stofbalans in evenwicht
blijft en geen slib met het effluent uit het
systeem verdwijnt. Hierdoor wordt deBOD/
slibbelasting uiteraard verhoogd.
Zoals uit de grafiek van afb. 2is af te lezen
heeft dit tot gevolg dat het percentage
gevallen, waarbij effluent met een hogere
BOD dan de norm wordt afgevoerd toeneemt. Maar het alternatief is,dat grote
hoeveelheden slib uit het systeem verdwijnen en in het ontvangend water terecht
komen. De bedrijfsvoering is dan ook
gericht opeenzo goed mogelijk compromis.
De BOD-slibbelasting van de installatie
varieert momenteel tussen de0,20-0,35kg
BOD/kg d.s.
De slibindex is na half 1976onder deze

4. Nitrificatie
Bij het ontwerp van de installatie is geen
vergaande nitrificatie beoogd. Echter treedt
bij de huidige belasting vooral in de zomermaanden wel nitrificatie op.
Duidelijk blijkt de invloed van deBODslibbelasting en het jaarseizoen (temperauur)
op de N-verwijdering uit afb. 8.
5. Denitrificatie
Verhoging van de slibindex isin de zomermaanden een aantal malen gepaard gegaan
met een zodanige denitrificatie in de
nabezinktank dat een drijflaag van slibgevormd werd. De oorzaak is waarschijnlijk
dat door de vermindering van de sedimentatie-snelheid en vermindering van het
slibindikeffect de verblijftijd van het slib in
de nabezinktank toeneemt, waardoor het
slib zich gedurende langere tijd in een
anaerobe toestand bevindt.
Vooral omdat op denabezinktanks geen
drijflaagafstrijker en afvoer is aangebracht,
kan dit aanleiding geven tot hoge zwevende
stofconcentraties in het effluent. Het
probleem kon in het algemeen bevredigend
worden opgelost door het nemen van de
volgende maatregelen:
— verlaging van deslibconcentratie in de
aeratietank, waardoor de nitrificatie teruggedrongen wordt en 02-consumptie van het
slib in de nabezinktank vermindert;
— verhoging van de Oo-concentratie in de
aeratietanks, waardoor een zuurstofrijk
aktief slibmengsel naar de nabezinktank
wordt afgevoerd.
Een in een dergelijk geval gebruikelijke
oplossing, nl. het handhaven vaneen
zodanige lage Oa-concentratie in deA.T.
dat de nitrificatie wordt gestopt, wordt niet
toegepast in verband met de aanzienlijke
reduktie die de nitrificatie op de rijksheffing
teweeg brengt.
6. Slibverwerking

Afb. 8 - N-verwijdering als funktie van de BODslibbelasting.
BOD /SLIBBEL
0,10 - 0,15

f
2
3
L
KWARTAAL
N - VERWIJDERING GEMIDDELDEN PER KWARTAAL

1975EN1976

In verschillende publikaties zijn de overwegingen die hebben geleid tot toepassing
van thermische conditionering van het rioolslib door middel van het Zimpro-proces,
reeds uitvoerig toegelicht. Ook over de
bedrijfsresultaten zijn reeds mededelingen
gedaan. Kortheidshalve moge daarnaar
worden verwezen [10,11].
Ten aanzien van de conclusies geldt ook
nog, dat het Zimmermann-proces in Apeldoorn in procestechnisch, financieel en
milieu-hygiënisch opzicht een goede
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filterplaten van 1200mm x 1200mm eneen
koekdikte van 30mm. De platen zijn bespannen met polyamide filterdoek. De
totale vulinhoud bedroeg 330dm ;ï . De voeding vond plaats met een zuigermembraanpomp, capaciteit 30m : ! /uur eneen filtratiedruk van 12bar.
Het thermisch geconditioneerd slib waarmede de filterpers gevuld wordt, heeft een
drogestofgehalte dat varieert van 1 0 - 1 8 % .

Afb. 9-Schule fillerpers.

oplossing voor het slibvraagstuk biedt.
Over de slibontwatering met behulp van
een filterkamerpers, de daarbij opgetreden
problemen en de wijze waarop deze
zijn overwonnen is nogweinig of niets
gepubliceerd. Het is derhalve zinvol daarop
nu dieper in te gaan.
6.1. Type ontwateringsmechanismen
Bij de eerste Zimpro-installatie, die in1969
in gebruik werd genomen, isals ontwateringsmechanisme een roterend Eimcovacuumtrommelfilter toegepast meteen
filtratie-oppervlak van 32,8m 2 . Hoewel
met dit filter het thermisch-oxydatief
behandelde slib zeer goed kon worden
ontwaterd tot eenslibkoek van 35-40%
droge stof eneencapaciteit van 15-20kg
droge stof /m 2 filter/uur kon worden
behaald, werd bij detweede in 1974 in
gebruik genomen Zimpro-installatie een
kamerfilterpers toegepast (afb.9).
De redenen daarvoor zijn:
a. Het energieverbruik van het vacuumfilter bedraagt ca. 130kWh/ton droge stof
en is in vergelijking met het energieverbruik
van een filterpers 7 kWh/ton droge stof
hoog.
b. Het filtraat van een vacuumfilter bevat
ca. 500-1000mg/l droge stof tegenover
200 mg/l bij een filterpers.
c. Het waterverbruik voor een vacuumfilter ten behoeve van het sproeien van het
doekfilter bedraagt 60m :! /ton droge stof;
voor eenfilterpers is dit 0,25m :! /ton droge
stof.
d. Bij ontwatering op een vacuumfilter

wordt het te ontwateren slib aan een groot
oppervlak blootgesteld en daarmee de verspreiding van geuren bevorderd.
Als filterpers is toegepast een kamerfilterpers, fabrikaat Schule, Hamburg. Een
novum hierbij was, dat de filterplaten van
polypropyleen vervaardigd zijn, hetgeen tot
aanzienlijke gewichtsbesparing en derhalve
kostenbesparing zowel van machine als
fundatie tot gevolg heeft en zeer aantrekkelijk isalsslib met eenlage pH,zoals bijhet
Zimpro-proces, wordt verwerkt.
Gekozen werd eenfilter met 100kamers,
Afb. 10 - Polypropyleen-platen (oud en nieuw).

6.2. Bedrijfservaring
Bij de ingebruikstelling vande filterpers
bleek reeds bij de eerste charge, dat problemen verwacht konden worden.
Koekdikten van 5 - 1 0 cm in plaats van
3 cm,wezen er op,dat er belangrijke vervormingen van het materiaal hadden plaats
gevonden en verschillende platen waren
gebarsten.
Bij onderzoek bleek, dat in vele gevallen
een of meer kamers niet of slechts gedeeltelijk met slib werden gevuld. De zeer
goede ontwateringseigenschappen van het
thermisch-oxydatief behandelde slib (specifieke filtratieweerstand 2 sec-/g x10"),
vergeleken met 600sec'-'/g x 107 vanhet
uitgangsmateriaal) hadden namelijk tot
gevolg dat tijdens het vullen van de kamers
reeds ontwatering plaats vond en verstoppingen rond de vulopening van vele
kamers optrad. Bijwel volledige vulling van
de naastgelegen filterkamer wordt de filterplaat éénzijdig belast met 12bar.De daarbij
optredende buig-trekspanningen en schuifspanningen in het plaatmateriaal zijn zo
groot, dat breuk het gevolgis.
6.3. Modificaties
Na een reeks van proefnemingen zijn ten-
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slotte de volgende modificaties aangebracht.
1. De afstand tussen de platen hart op hart
is vergroot van 30 mm tot 50 mm. Hierdoor
kan de toestroming van het te filtreren slib
gemakkelijker plaats vinden.
2. De vulopening is verplaatst van het
centrum der platen naar een punt, dat 38 cm
uit het centrum en wel in bovenwaartse
richting ligt (afb. 10).
De hieraan ten grondslag liggende gedachte
is, dat vulling van de kamers dan in meerdere mate plaats vindt door "uitzakken" van
het slib.
3. Het aantal steunnokken op de filterplaten
is vergroot van 4 tot 8 stuks.
4. Het pompregime is volledig gewijzigd.
Tnplaats van de oorspronkelijk opgestelde
zuigermembraanpomp met een capaciteit
van 30 m : ! /uur en een filterpersdruk van
12 bar. zijn nu opgesteld een Netzsch
mohnopomp met twee toerentallen waardoor de capaciteit op 13 en 26 m-'s/h kan
worden ingesteld en daarnaast een plunjerpomp fabrikaat Netzsch met een capaciteit
van 15m : ï /u. Eerst worden mohnopomp
met hoog toerental en de plunjerpomp beide
in bedrijf gesteld, waardoor de opbrengst
ca. 41 m 3 / h is. Dit pompregime wordt aangehouden totdat de filtratiedruk is opgelopen tot 5 bar. Daarna wordt de mohnopomp op laagtoerental geschakeld, zodat
samen met de plunjerpomp de voedingscapaciteit 28 m 3 / u is bij een maximale
filtratiedruk van 7 bar.

Afb. 12- Luchtwasser.

het lossen van de koeken worden begonnen.
Het verband tussen optredende filtratiedruk
en filtertijd is in afb. 11grafisch weergegeven.
Met de Schule filterpersinstallatie wordt nu
een capaciteit behaald van gemiddeld 8 ton
droge stof per 8 uur bij een chargetijd van
gemiddeld 80 - 120 minuten. He drogestofpercentage van de filterkoeken varieert van
45 -55 %, is gemiddeld 50 % en in 98 %
van de charges hoger dan 45 %.
En, niet in de laatste plaats: de koekdikte
schommelt met een marge van max. plus of
min 10 %, rond de 50 mm, m.a.w. de vervorming van de kunststoffilterplaten is tot
toelaatbare waarden teruggebracht.
Samengevat: de besproken modificaties
hebben tot gevolg gehad, dat nu een filterpersinstallatie is verkregen, die zowel bedrijfstechnisch als procestechnisch goed

In de derde fase wordt d.m.v. de plunjerpomp de filtratiedruk opgevoerd op 12 bar.
en op deze waarde begrensd. Zodra de
hoeveelheid per tijdseenheid afstromend
fikraat een bepaalde instelbare, empirisch
vast te stellen waarde onderschrijdt, begint de
eveneens instelbarezgn.naperstijd dieinApeldoorn ca. 15min. bedraagt. Daarna kan met
Afb. 11 - Tijddruklijn filterperspompen.
ngedikt geoxycteerd
droge stof
droge stof s i t b c a k e
filtratietijd

) 10 - 1 8 %
4 5 - 55 %
9 0 - K O mm
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voldoet en waarbij de genoemde voordelen
van kunststofplaten nu tot hun recht komen.
7. Stankbestrijding
7.1. Inleiding
Reeds gedurende de periode van inbedrijfstelling van de installatie hebben zich
stankproblemen voorgedaan.
Deze stankbezwaren concentreerden zich
voornamelijk rond de voorindikkers. In deze
installatie-onderdelen wordt het primair en
secundair slib gezamenlijk ingedikt. De
vrees dat deze stankproblemen in de zomermaanden zouden verergeren, werd bewaarheid. Een aantal stankklachten van omwonenden bereikten het Zuiveringsschap
Veluwe in deze periode.
7.2. Oorzaak
De belangrijkste bron van stankemissie zijn
zoals reeds eerder is genoemd, de voorindikkers. Afhankelijk van o.a. de verblijftijd en de temperatuur vindt gisting van de
inhoud van deze indikkers plaats, waarbij
gassen gevormd worden, die aanleiding tot
de stankklachten geven. Het betreft hier een
zure gisting, pH in het slib 5 -6, met als
Produkten geen methaangas maar voornamelijk H2S en mercaptanen. Kenmerkend
is een lage gasproduktie, maar met een
relatief hoge concentratie aan stankverspreidende gassen.
7.3. Oplossingen
Bedrijfsvoering:
Een mogelijkheid om de gasproduktie te
verminderen is de verblijftijd van het slib
in de indikker te verkorten. Dit bleek wel
enige verbetering te geven, maar toch blijkt
dat deze werkwijze niet zover doorgevoerd

156

ALIEN- ATOR
MONSTERPUNT
DOSEERPONPCHLOORBLEEKLCOG
VOORRAADVATCHLOORBLEEKLCOG
BUFFERVAT
WATERSUPPLETIE
SPU
LUCHTAANVOER

chloorbleekloog gedoseerd.
Het toegepaste principe is dat de gassen,
ontstaan in een zuur reduktief milieu, gereinigd worden met een oxydatieve basische
vloeistof. Verversing van de wasvloeistof
vindt plaats door continu een hoeveelheid
af te tappen, welke hoeveelheid weer automatisch wordt gesuppleerd met leidingwater.
Enkele gegevens van de luchtwasser zijn:
capaciteit:
diameter:
totale hoogte:
pakkethoogte:
recirculatievloeistof:
dosering:

400 m 3 lucht /uur
0,5 m
± 2,25 m
1m
3 m 3 /uur
± 0,5 1 chloorbleekloog/uur

Afb. 13 - Schema chemische luchtwasser.

kan worden, dat het voorkomen van stankproblemen kon worden gegarandeerd.
Hierbij speelt ook het feit, dat de indikkers
bij storingen in de slibverwerking ten dele
als buffer gebruikt moeten worden, een rol.
Afdekking:
Een andere mogelijkheid de stank te bestrijden is de indikkers af te dekken en de
gasvormende gassen af te zuigen en te
reinigen. Een belangrijk criterium bij deze
oplossing was, dat de diverse onderdelen
van de indikkers, als b.v. aandrijfmotor van
het roerwerk, overloopgoot e.d. goed bereikbaar moesten blijven.
Een aantal mogelijkheden zijn overwogen,
waaronder o.a. het plaatsen van een luchthal, waarbij de luchtverversing zodanig is,
dat zonder gevaar voor personen aan de
diverse onderdelen van de indikker gewerkt
kan worden.
Uiteindelijk is voor een oplossing gekozen
die ook toegepast is op de rwzi Sesekemünding van het Emschergenossenschaft
und Lippe Verband:
— De indikkers zijn overdekt met een
kunststof doek (PVC-gecoate polyamide)
steunend op een roestvrijstalen middenkolom, die met de betonrand van de indikkers verbonden is door middel van roestvrijstalen spankabels. Het doek is rondom
de omtrek van de indikkers afgespannen
met spanrubbers. Deze zijn eenvoudig los te
maken zodat een goede toegankelijkheid tot
de overloopgoten gewaarborgd is.
— Om een geringe onderdruk te handhaven
worden de gassen continu afgezogen en
gereinigd in een luchtwasser. De luchtwasser werkt volgens het tegenstroomprincipe (zie afb. 13). De te reinigen lucht
wordt onderin gebracht en door een kunststof vulmateriaal gevoerd waar het in intensief kontakt wordt gebracht met een wasvloeistof die over het vulmateriaal wordt
uitgespreid. Aan de wasvloeistof wordt

7.4. Ervaringen
De afdekkonstruktie met luchtwasinstallatie
Afb. 14 - Afdekking met

Afb. 15 - Detailbevestiging.

ondersteuningskonstrukties..

is enkele jaren in bedrijf en blijkt een
afdoende oplossing te zijn voor het elimineren van stankproblemen t.p.v. de slibvoorindikkers.
De ervaring is dat de gekozen afzuigingskapaciteit juist voldoende is en dat meer
reserves wenselijk zouden zijn.
Als afzuigkapaciteit is gekozen voor
ca 400 m 3 /lucht/uur.
Basisgedachte was, dat de afdekking zodanig
afsluitend moest kunnen worden gemaakt,
dat om een onderdruk te handhaven een
minimale hoeveelheid lucht afgezogen behoefde te worden om te verhinderen dat
gassen door openingen zouden ontsnappen.
Een andere opzet ware denkbaar geweest
n.1. meer lucht afzuigen bij een minder
goede afdichting. Dit principe is op de rwzi
Heerde toegepast.
De afzuigkapaciteit moet overigens in
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nauw overleg met de leverancier van de afdekking worden vastgesteld.
De optimale pH van de wasvloeistof blijkt
pH = 10 te zijn.
Het bleek niet mogelijk deze pH te handhaven met de dosering van chloorbleekloog
alleen. De opname van pH verlagende
gassen en de oxydatie tot pH verlagende
Produkten is er de oorzaak van dat
± 3 0 - 4 0 gr. NaOH per liter aan de chloorbleekloog moest worden toegevoegd. De
dosering wordt nu in principe met de hand
geregeld op pH-meting.
7.5. Kosten
De kosten van de voorzieningen incl. BTW
(prijspeil augustus 1975) waren globaal:
afdekking van 2 indikkers,
diameter 23 m
luchtwasser
leidingen
omkasting luchtwasser
Totaal

ƒ 83.000 —
„ 26.000 —
„ 3.000 —
„ 10.000 —
ca. ƒ 122.000 —

De kosten voor het chemicaliënverbruik
zijn laag; ca. ƒ 2.000,— per jaar.
9. Slotbeschouwing
In het voorgaande zijn wij bij wijze van
sprokkelingen een aantal bedrijfservaringen
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn besproken. Niet aan de orde zijn
gekomen onderwerpen zoals kapaciteit en
rendement van oppervlaktebeluchters,
betontechnische aspekten met betrekking
tot de afwerking van vijzelgoten e.d.
Duidelijk moge zijn, dat als een installatie
van de orde van grootte als die in Apeldoorn
eenmaal in bedrijf is gesteld er nog diverse
problemen moeten worden opgelost.
De ons aangeboden grondstof, het afvalwater bergt vele verrassingen in zich; het
verloop van de biologische processen is allesbehalve transparant.
Wij hopen dat de beschrijving van deze
bedrijfservaringen van nut zullen zijn bij
ontwerp en bedrijfsvoering van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Verantwoording
Duidelijk zal zijn, dat een intensieve begeleiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als die van Apeldoorn gedurende
de afgelopen jaren een grote inzet verlangt
van het bedienend personeel van de
installatie en het personeel van het laboratorium. Gaarne betuigen wij dan ook dank
aan diegenen die voor deze begeleiding
hebben zorg gedragen.
Tenslotte gaat onze dank uit naar de heer
Aalvanger, die het tekenwerk voor dit
artikel heeft verzorgd.
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