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1.

INLEIDING
De bestaande rwzi Harderwijk zal in de nabije toekomst het
effluent gaan verwerken van drie kalvergiervoorzuiveringsinrichtingen (kgzi's). Daarnaast zal de persleiding afkomstig
van de kernen Kootwijkerbroek, Stroe en Garderen binnenkort op
de rwzi worden aangesloten.
Met name door de extra belasting met fosfaten worden problemen
verwacht ten aanzien van het overschrijden van de bestaande
effluenteisen.
Het doel van de onderhavige studie kon als volgt worden omschreven:
het analyseren van de beperkingen van de fosfaatverwijdering (chemicaliëndosering) in de huidige opzet van de rwzi
Harderwijk, gelet op de grote toename van de P-aanvoer
het kiezen van maatregelen waarmee in de nieuwe situatie
aan de effluenteisen met name ten aanzien van fosfaat kan
worden voldaan.
In het kader van fase 1 van deze studie, die in opdracht van
het Zuiveringsschap Veluwe wordt uitgevoerd, wordt uitgegaan
van de geldende effluenteis ten aanzien van fosfaat (1 mg P/l).
Daarnaast is met betrekking tot de gewenste effluentkwaliteit
ten aanzien van totaal-P van belang, dat het zuiveringschap
Veluwe de inspanningsverplichting heeft (in het kader van de
bijdrageregeling defosfateren van VROM) om zodanig te defosfateren, dat de P-concentratie in het effluent zo dicht mogelijk
het niveau van 0,5 mg/l benadert.
In fase 2 van deze studie, die in opdracht van Rijkswaterstaat
Dienst Zuiderzeewerken wordt verricht, wordt uitgegaan van de
mogelijk in de toekomst te stellen eis ten aanzien van fosfaat.
In dit rapport zijn de resultaten van fase 1 van de studie
vastgelegd.
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2.

UITGANGSPUNTEN

2.1.

CaDaciteit rwzi Harderwijk
De ontwerpcapaciteit van de rwzi Harderwijk is 200.000 i.e.
54 g BZV. deze capaciteit is gebaseerd op een in 1975 opgestelde
prognose voor 1985 (ref. 1.). In 1985 was de belasting van de
rwzi Harderwijk op basis van de bemonsteringsresultaten:
123.352 i.e. S 180 g TZV
gewogen gemiddelde
142.457 i.e. S 180 g TZV
gewogen gemiddelde (werkdagen)
41.768 i.e. S 180 g TZV
laagste waarde
286.305 i.e. S 180 g TZV
hoogste waarde
In de komende jaren zullen in ieder geval de volgende afvalwaterstromen nog op de rwzi Harderwijk worden aangesloten:
persleiding Kootwijkerbroek-Stroe-Garderen met 23.115 i.e.
(inclusief effluent kgzi Kootwijkerbroek) in 1986 (ref. 5)
effluent kgzi Hierden in 1988
effluent uitbreiding kgzi Putten in 1989
In overleg met het Zuiveringsschap Veluwe is voor de vuilbelasting van de rwzi Harderwijk voor het jaar 2000 uitgegaan van
maximaal 200.000 i.e. S 180 g TZV. Deze vuilbelasting bestaat
gedeeltelijk uit het effluent van de kgzi's. Voor de verwerkingscapaciteit van de kgzi's is uitgegaan van de volgende gegevens:

kgzi

Hierden
Kootwijkerbroek
Putten
1
Putten II

verwerkingscapaciteit
(m 3/jaar)
180.000
65.000
75.000
50.000

jaar ingebruikneming
1988
1988
1986
1989

Voor de samenstelling van het effluent van de kgzi's is uitgegaan van gegevens uit het jaaroverzicht 1985 van de kgzi Kleine
Kolonie (ref. 2.).
Bij de verdeling van CZV, BZV, Kjeldahl-N en P voor inwoners en
industrie is uitgegaan van de bekende verhoudingen op basis van
influentmetingen 1981 t/m 1985. Zonder fosfaatverwijdering op
de kgzi's bedraagt de belasting van de rwzi Harderwijk zoals
weergegeven in tabel 1.

l

Tabel 1. Belasting rwzi Harderwijk (prognose 2000)

i.e. á
180 g TZV

N(Kj) P
BZV
CZV
(kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d)

inwoners en
industrie
effluent kgzi's

195.000
5.000

26.900 10.760 1.795 448
396
40
45
680

totaal

200.000

27.580 10.800 1.840 844

Ten aanzien van de hydraulische belasting is de maximale capaciteit van de influentvijzels (3600 m 3/h) en de maximale pompcapaciteit van de persleiding Kootwijkerbroek-Stroe-Garderen
(554 m 3/h in jaar 2000) bepalend. Het maximale influentdebiet
bedraagt derhalve 4154 m 3/h.
Gerekend is met een gemiddeld etmaaldebiet van 150 1/i.e. dag.
2.2.

Effluenteisen

2.2.1.

Rwzi Harderwijk
--------------Voor de lozing van het effluent van de rwzi Harderwijk op het
Veluwemeer isdoor Rijkswaterstaat een lozingsvergunning opgesteld waarin de volgende effluenteisen zijn geformuleerd:
Het biochemisch zuurstofgebruik (BZV 5-at), bepaald volgens
NEN 3235 5.4 mag gemiddeld niet meer bedragen dan 20 mg/l.
Het gehalte aan N-Kjehldahl, bepaald volgens NEN 3235 6.5
mag - bij een temperatuur van het ontvangend oppervlaktewater van 10°C of meer - gemiddeld niet meer bedragen dan
20 mg/l.
Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen, bepaald volgens
C.
NEN 3235 4.2, mag gemiddeld niet meer bedragen dan 30 mg/l.
Geen enkel monster mag aan onopgeloste bestanddelen meer
dan 50 mg/l bevatten.
Gedurende één jaar na het van kracht worden van de vergunning mag het gehalte aan fosforverbindingen, bepaald volgens NEN 6479, gemiddeld niet meer bedragen dan 1,5 mg/l,
uitgedrukt als totaal-P.
Het gehalte aan fosforverbindingen, bepaald volgens NEN
6479, mag één jaar na het van kracht worden van de vergunning gemiddeld niet meer bedragen dan 1,0 mg/l, uitgedrukt als totaal-P.
In de periode van 1 mei tot en met 30 september dient het
afvalwater gedesinfecteerd te worden.

7

iir

1

Na chiorering mag het effluent van de zuiveringsinrichting
aan totaal werkzaam chloor, bepaald in steekmonsters, gemiddeld niet meer bevatten dan 0,2 mg per liter.
In alle steekmonsters moet totaal werkzaam chloor aantoonbaar zijn, terwijl in geen enkel steekmonster het gehalte
aan werkzaam chloor meer dan 0,5 mg/l mag bedragen.
De analysemethode van het chloorgehalte behoeft de goedkeuring van de hoofdingenieur-directeur.
Het gemiddelde wordt bepaald als voortschrijdend rekenkundig
gemiddelde van 6 opeenvolgende monsters, waarbij de 6 monsters
niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te
zijn. In het geval het steekmonsters betreft dienen tussen twee
achtereenvolgende monsternemingen tekens ten minste 24 uren
verstreken te zijn.
Met betrekking tot de gewenste effluentkwaliteit is tevens
van belang, dat het Zuiveringschap Veluwe de inspanningsverplichting heeft om zodanig te defosfateren, dat de P-concentratie in het effluent zo dicht mogelijk het niveau van
0,5 mg/l benadert (in het kader van de bijdrageregeling
defosfateren van VROM).
2.2.2.

Kgzi Putten
Voor de lozing van het effluent van de kgzi Putten via het rioleringsstelsel op de rwzi Harderwijk is door het Zuiveringsschap
Veluwe een vergunning opgesteld, waarin de volgende effluenteisen zijn geformuleerd:
Het biochemisch zuurstofverbruik mag gemiddeld niet meer
bedragen dan 200 mg/l en maximaal 300 mg/l.
Het totaalgehalte aan ammoniuinstikstof en organisch gebonden stikstof mag gemiddeld niet meer bedragen dan
200 mg/l en maximaal 300 mg/l.
Het bezinkselvolume mag gemiddeld niet meer bedragen dan
0,3 ml/l en maximaal 0,5 ml/l.
De zuurgraad moet een waarde hebben tussen 6,5 en 10.
Het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan 600 mg/l.
Het gemiddelde wordt bepaald als voortschrijdend gemiddelde
van 6 proportionele monsters.

1:31-1
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GEGEVENS RWZI HARDERWIJK
3.1.

Beschrijving rwzi Harderwijk
De bestaande rwzi Harderwijk is een tweetraps oxydatiebedactief-slibinstallatie zonder tussenbezinking (zie figuur 1).
Enkele belangrijke gegevens van de onderdelen van de installatie zijn hieronder samengevat.
aanvoervijzels

maximale capaciteit
aantal dwa-vijzels
capaciteit (elk)
aantal rwa-vijzels
capaciteit

3600 m3/h
2
900 m 3/h
1
1800 m3/h

roosters

aantal
capaciteit roosters 1 en 2
capaciteit rooster 3

3
1700 m 3/h
1900 m3/h

zandvang

aantal
capaciteit zandvang 1 en 2
capaciteit zandvang 3

3
950 m 3/h
1900 m3/h

voorbezinktanks

aantal
oppervlaktebelasting

2
1,84 m 3 / ( m 2 . h)

tussengemaal 1

maximale capaciteit
pompops telling
2 pompen elk
1 (+1) pomp elk
1 pomp

4500 m 3/h
1000 m3/h
2000 m 3/h
500 m 3/h

verdeelwerk

capaciteit
naar oxydatiebedden
naar aëratietank

4500 m3/h
1667-3000 m3/h
833-1500 m 3/h

oxydatiebedden

aantal
diameter (elk
vulhoogte (elk)
oppervlakte (elk)
oppervlaktebelasting (max.)

4
26 m
3,3 m
530 m 2
1,26 m3/m 2 .h

tussengemaal 2

maximale capaciteit
vij zelops telling
2 vijzels (elk)
1 vijzel

4100 m3/h

volume
aantal beluchters
capaciteit (elk)

15000 m 3
3
150 kg 02/h

beluchtingscircuit

1000 m3/h
2100 m3/h
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nabezinktanks

4
aantal
0,77 m 3/m 2 .h
oppervlaktebelasting
diameter 2 kleine tanks (elk) 38 m
diameter 2 grote tanks (elk) 46 m

retourslibgemaal

max. capaciteit
vij zelopstelling
2 vijzels elk
2 vijzels elk

370/555 m 3/h
540/815 m 3/h

capaciteit

4200 m 3/h

inhoud contactcircuit
contacttij d

1275 m 3
> 10 min.

slibgistingstanks

aantal
inhoud (elk)

3
1600 m 3

na-indikkers

aantal
diameter
kantdiepte

1
21 m
3,2 m

surplusslibindikker aantal
diameter
kantdiepte

1
21 rn
3,2 m

buffermengtanks

aantal
volume (elk)

2
216

zeefbandpersen

aantal
capaciteit (elk)

4
18 m3/h

aantal
capaciteit

1
3250 kg/h

effluentdebietmeting
desinfectieinstallatie

slib-kalk-zandmenger

1

2740 m 3/h

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de hydraulische
belasting van de verschillende onderdelen van de rwzi Harderwijk bij verschillende influentdebieten en rekening houdend met
de toekomstige aansluiting van de persleiding Kootwijkerbroek-Stroe-Garderen.
Deze persleiding, met een maximale pompcapaciteit van 554 m 3/h,
wordt op de rwzi Harderwijk na de bestaande zandvangers aangesloten.
Figuur 1 geeft een schema van de rwzi Harderwijk.
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Bedrijfsgebouw
Aanvoerrjool
Bergingsriool
Influentgemaal
Zandvangers
Bodemfilter
Voorbezinktank
Tussengemaal
Verdeeltoren
Oxydatiebed
Beluchtingscircuit
Opslag chemicaliën
Uabezinktank

Slibretourvijzels
Opslag chemicaliën
Effluent
Slibgistinggtank
Gashouder
Slibjndjkker
Mengtank
Slibontwateringsgebouw
Slibafvoer
Slibdroogbedden
Slibbuffer
Energiegebou,

Figuur 1. Schema rwzi Harderwijk

I 1-1
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Zuiveringstechnische werking
De vrachtgemiddelde effluentkwaliteit (24 h-monsters) over de
jaren 1984 t/m 1986 is samengevat in tabel 2 (gegevens Zuiveringsschap Veluwe).
Tabel 2. Effluentkwaliteit rwzi Harderwijk (vrachtgewogen
gemiddelde concentraties in mg/l; bemonsteringsfrequentie lx per 4 dagen)

N(Kj)

P-totaal

P-totaal
na
filtratie

droogrest

jaar

CZV

BZV

1983
1984
1985
1986
1987
(t/m
24-9)

42
52
40
59

4
7
4
6

4
7
5
11

1,2
1,7
1,3
2,0

0,35
0,43

9
26
9
31

45

5

16

0,9

0,22

18

vanaf 19 augustus 1985.

1

Het totaal-P-gehalte in het effluent van de rwzi Harderwijk is
in een aantal perioden sterk beïnvloed door een hoog gehalte
aan suspended solids. De gemiddelde concentratie suspended
solids bij de rwzi Harderwijk bedraagt gewoonlijk < 10 mg/1
(1981, 1982, 1983, 1985). In de jaren 1984 en 1986 is de gemiddelde concentratie veel hoger geweest (1984: 26 mg/1, 1986:
31 mg/l). Deze hogere concentratie is met name veroorzaakt door
incidentele slibuitspoelingen, waarbij het gehalte suspended
solids in het effluent opliep tot 100-600 mg/l. Deze slibuitspoelingen doen zich bij hoge hydraulische belasting van de
installatie vrijwel uitsluitend voor bij een nabezinktank (nr.
4).
Aan dit probleem is afzonderlijk onderzoek gedaan en hieruit is
naar voren gekomen, dat de slibuitspoeling veroorzaakt wordt
door een verkeerde verdeling van de toevoer naar de nabezinktanks. Over de mogelijkheden om dit te verhelpen is afzonderlijk gerapporteerd.
Op grond van berekeningen m.b.v. de STORA-richtlijnen voor de
dimensionering van nabezinktanks kan gesteld worden, dat de
oppervlakte van de bestaande nabezinktanks na aansluiting van
de persleiding Kootwijkerbroek - Stroe - Garderen voldoende is,
mits de slibvolume-index lager is dan 100 ml/g bij een slibgehalte van 6 kg/m 3 in de aëratietank bij dwa.
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Verwacht mag worden, dat na aanpassing van de verdeling in de
toekomst slibuitspoeling voorkomen wordt en een gemiddelde concentratie van suspended solids van minder dan 10 mg/l bereikt
zal worden.
In de periode vanaf 04-09-1986 tot heden wordt een gedeelte van
het fosfaat door middel van chemicaliëndosering in de voorbezinktank (voorverwijdering) verwijderd.
Bij+een dosering van 240 1/h aan aluminiumchloride (gemiddeld
A13 -gehalte 42 g/l), overeenkomend met een Me/P-verhouding van
0,75, is het volgende gemiddelde rendement over de voorbezinktank gemeten:
CZV
56%
N(Kj)
25%
P
41%

-

3.3.

Nadere beschouwing effluentkwaliteit ten aanzien van totaal-P
In tabel 3 zijn de bemonsteringsresultaten ten aanzien van
totaal-P, gebaseerd op een bemonsteringsfrequentie van lx per
4 dagen, over de jaren 1983 t/m 1986 samengevat. In deze tabel
worden de volgende gemiddelde concentraties in beschouwing
genomen:
concentratie jaargemiddelde:
rekenkundig gemiddelde van de concentraties van de monsters alle
bemonsteringsdagen
(C)/90
.
vrachtgewogen jaargemiddelde:
quotient van de som van alle vrachten van de bemonsteringsdagen
(vracht= concentratie x debiet) en van de som van alle debieten
op de bemonsteringsdagen:
90

(ZC.Q.)
/(LQ. )
1

voortschrijdend gemiddelde van 6 waarnemingen:
rekenkundig gemiddelde van de concentraties in de monsters van
6 opeenvolgende bemonsteringsdagen:

( Z c. .)/6 (i = 6-90)
j:Ö 1 J
Op een aantal bemonsteringsdagen is sprake van slibuitspoeling,
veroorzaakt door overbelasting van een nabezinktank (zie 3.2.).
Omdat dit te wijten is aan een hydraulische oorzaak, die
verholpen zal worden, zijn de gegevens in tabel 3 geschoond,
door de bemonsteringsdagen met slibuitspoeling (gehalte zwevende
stoffen hoger dan in lozingsvergunning toegestane maximum
gehalte van 50 mg/1) te elimineren.

ijii
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Tabel 3. Overzicht effluentkwaliteit ten aanzien van fosfaat

1983

1984

1985

1986

gem.

Aantal 24-uurs monsters
P-totaal concentratiegemiddeld (mg/l)
P-totaal vrachtgewogengemiddeld (mg/l)

90

90

90

90

90

1,26

1,29

1,22

1,50

-

1,23

1,68

1,28

1,98

-

Aantal waarnemingen
droogrestgehalte
Waarnemingen met
meer dan 50 mg/l
droogrest in effluent

84

88

87

84

86

geen

261
245
202

geen

254
226
192

-

90

87

90

87

-

1,26

0,97

1,22

1,09

1,14

1,23

0,98

1,28

1,06

1,14

3,0

1,7

2,7

3,0

2,6

)
)
)
)

Aantal 24-uurs monsters )
na weglaten van etmalen )
met sliblozingen
)
Gegevens over deze populatie:
P-totaal concentratiegemiddeld (mg/l)
P-totaal vrachtgewogen
gemiddelde (mg/l)
P-totaal maximaal voortschrijdend concentratiegemiddelde van
6 waarnemingen (mg/l)

1

Uit de gegevens in tabel 3 kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:
in alle jaren is sprake van een overschrijding van de
lozingseis ten aanzien van totaal-P
de verhouding tussen het maximaal voortschrijdend gemiddelde
van 6 waarnemingen in een bepaald jaar en het vrachtgewogen
gemiddelde van hetzelfde jaar bedraagt gemiddeld 2,6/1,14
= 2,28. Hierbij zijn dagen met slibuitspoeling niet in de
beschouwing meegenomen
aangenomen, dat de bovengenoemde verhouding constant is,
komt in formele zin de in de lozingsvergunning door
Rijkswaterstaat opgelegde eis (ten aanzien van totaal-P)
van maximaal 1 mg/l als gemiddelde van 6 opeenvolgende
proportionele monsters, overeen met een vrachtgewogen
jaargemiddelde van 1/2,28 = 0,44 mg/l totaal-P. Deze eis
is zelfs strenger dan de inspanningsverplichting in het
kader van de bijdrageregeling defosfateren van VRON van
0,5 mg/l.
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Een jaargemiddeld niveau van 0,44 mg/1 totaal-P is slechts met
vergaande maatregelen (o.a. zandfiltratie van het effluent) te
bereiken. Deze maatregelen worden in fase 2 van de studie in
beschouwing genomen. Voorgesteld wordt om in het kader van deze
studie uit te gaan van een vrachtgewogen jaargemiddelde van
0,7 mg P/l, omdat dit een niveau is, dat met een goede bedrijfsvoering van de defosfatering zonder vergaande maatregelen
haalbaar is (zie ook hoofdstuk 5).
Bij een vrachtgewogen jaargemiddeld ,gehalte P-totaal in het effluent van 0,7 mg P/l hoort een maximum zesdaags voortschrijdend gemiddelde van 2,27.x 0,7 = 1,6 mg/1 P-totaal.
Dit houdt in, dat in deze situatie niet altijd aan de gestelde
lozingseis tea aanzien van de P-totaal-concentratie voldaan zal
worden. Eveneens kan niet aan de inspanningsverplichting van
0,5 mg/1 P-totaal voldaan worden.

1
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BESCHRIJVING KGZI PUTTEN
De kgzi Knardersteeg te Putten is een dis!ontinu bedreven
actief slibinstallatie (zie figuur 2). De installatie is in
juni 1986 in bedrijf gesteld.
De verwerkingscapaciteit is 75.000 m 3/jr. (max. 1700 m 3/week).
In 1989 is een uitbreiding voorzien van de kgzi met 50.000
m3/jr.
Enkele belangrijke gegevens van de bestaande installatie zijn
hieronder samengevat.

1

stortput

aantal
volume

1
30 m3

harkrooster

aantal
staafafstand

1
15 mm

voedingspompen

aantal
capaciteit (elk)

1 (+1)
150 m 3/h

gieropslagtank

aantal
volume

1
2700 m 3

aratietanks

aantal
volume (elk)
aantal blowers
capaciteit (elk)

2
2120 m 3
2
2550 m 3/h

effluentbuffer

aantal
volume

1
345 m 3

effluentpornp

aantal
capaciteit

1
20 m3/h

slibopslagtank

aantal
volume

1
2700 in3

De kgzi's te Hierden en Kootwijkerbroek zullen eenzelfde opzet
hebben als de kgzi Putten.
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Figuur 2. Schema kgzi Putten
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ANALYSE FOSFAATAANVOER EN -VERWIJDERING RWZI I{ARDERWIJK
De doelstelling van deze studie is om maatregelen aan te geven,
waarmee in het effluent een vrachtgewogen jaargemiddelde concentratie van 0,7 mg P/l bereikt wordt. Omdat zich op de rwzi Harderwijk in de loop der tijd wijzigingen hebben voorgedaan, zowel
ten aanzien van de fosfaatvracht, als ten aanzien van de methode
van fosfaatverwijdering, is een nadere analyse van deze aspecten
zinvol.

5.1.

Inventarisatie
In figuur 3 is de jaargemiddelde fosfaataanvoer (in kg P/d)
weergegeven als functie van de tijd.
5450

c
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0

a
1.
CL 350

300

1

250

200

I.

O

j00 af

jaar
-

T

in bedrijfsteUIn
Kgzi Putten

Figuur 3. Fosfaataanvoer naar de rwzi Harderwijk als functie
van de tijd
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Uit de figuur blijkt, dat in de periode 1984-juni 1986 sprake
is van een fosfaataanvoer van gemiddeld 280-310 kg P/d.
Vanaf de inbedrijfstelling van de kgzi Putten in juni 1986 is
sprake van een duidelijk verhoging van de fosfaataanvoer tot
een niveau van 370-400 kg/d.
Vanaf de datum van het invoeren van de bepaling van het totaalfosfaatgehalte na filtratie (in augustus 1985) zijn met betrekking tot de wijze van fosfaatverwijdering verschillende perioden
te onderscheiden. In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van
deze perioden met de bijbehorende wijze van dosering van
chemicaliën. Vanaf periode 6 is de kgzi Putten in bedrijf.
Tabel 4. Indeling perioden in wijze van fosfaatverwijdering

Periode data
nr.

chemicaliëndosering

Al-beits op carrousel + FeSO4
op carrousel
Al-beits op carrousel
01-12-85 t/m 31-12-85
2
Al-beits op carrousel
01-01-86 t/m 31-01-86
3
Al-beits op carrousel + FeSO4
4
01-02-86 t/m 30-04-86
op carrousel
Al-beits op carrousel + wisse01-05-86 t/m 22-05-86
5
lende dosering A1C13 op voorbezinktanks
-----------------------------------------------------------------Al-beits op carrousel + wisse6
23-05-86 t/m 03-09-86
lendedosering A1C13 op voorbezinktanks
Al-beits op carrousel + A1C13
04-09-86 t/m 31-12-86
7
op voorbezinktanks
Al-beits op carrousel + A1C13
8
01-01-87 t/m 31-07-87
op voorbezinktanks
1

20-09-85 t/m 30-11-85

In tabel 5 staat per periode aangegeven de chemicaliënsoort, de
hoeveelheid en de plaats van dosering binnen het zuiveringsproces
en de molaire Me/P-verhouding

--------------------Tabel 5. Overzicht wijze van fosfaatverwijdering

periode Al
(beits)
kg Al/
etm.
carrousel
1.
2
3
4
5
6
7
8

Al
kg Al/
etm.
VBT'S

468,3
0
351,7
0
465,1
0
507,2
0
534,4 141
549,0 124
570,4 -201
662,3 252

-

totaal Al
kmol Al/dag

17,3
13,0
17,2
18,8
25,0
24,9
28,6
33,9

FeSO4
Fe 2
kg/dag knmi/dag
carrou- carrousel
sel
3200
0
0
1800
0
0
0
0

10,2
0
0
5,8
0
0
0
0

Totaal Me
kmoi/dag

27,5
13,0
17,2
24,6
25,0
24,9
28,6
33,9

P-influent
kg P/dag

260
246
345
255
337
501
444
400

P-Reynolds
kg P/dag
carrousel

1,6
3,5
1,3
5,4
5,6
9,4
16,0
11,7

Totaal Me
P-tot P
kmol/ mol/
dag
mol
8,4
8,0
11,2
8,4
11,1
16,5
14,8
13,3

3,3
1,6
1,5
2,9
2,3
1,5
1,9
2,5

m
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In tabel 6 is per periode de vrachtgewogen gemiddelde effluentkwaliteit ten aanzien van de gehalten P-totaal, P-totaal gefiltreerd
en zwevende stof samengevat.
Tabel 6. Effluentkwaliteit in de verschillende nerioden

vrachtgewogen gemiddelde effluentconcentraties in mg/l
-----------------------------------------------------P-tot
P-tot zwevende
P-gehalte van
periode
Me
de zwevende
P
gefiltr. stof
mol/mol
stof (gew. %)
3,3
1,6
1,5
2,9
2,3
1,5
1,9
2,5

0,57
0,79
1,01
0,83
0,77
(2,12) 1,55*
(1,64) 0,46*
(0,88) 0,57*

0,26
0,24
0,27
0,33
0,51
0,86
0,19
0,20

6
12
17
12
6
(53) 11'
(38) 8*
(20) 12*

5,2
4,6
4,4
4,2
4,3
6,3
3,4
3,1

%
%
%
%
%
%
%
%

geëlimineerd voor slibuitspoelingen (> 50 mg/l);
tussen haakjes geplaatste waarden zijn zonder eliminatie van
slibuitspoelingen
5.2.

Evaluatie
Het totaal-P-gehalte in het effluent is opgebouwd uit een
opgeloste fractie (P-totaal-gefiltreerd) en een niet-opgeloste
fractie. Het niet-opgeloste fosfaat is gebonden aan de zwevende
stof. Om een zo effectief mogelijke fosfaatverwijdering te
verkrijgen,dienen zowel het opgeloste P-gehalte als het
zwevend stof-gehalte in het effluent zo laag mogelijk te zijn.
In figuur 4 is het zwevend-stof gehalte in het effluent uitgezet
tegen de Me/P-verhouding. Binnen de toegepaste range van Me/P-verhouding blijkt geen relatie tussen de uitgezette grootheden te
bestaan. Ook tussen de Me-dosering (in kmol/dag) in de aëratietank en het zwevendstof-gehalte blijkt geen relatie op te
treden, zodat de wijze van defosfatering (alleen simultaan of
combinatie van voorverwijdering en simultaan) geen aanwijsbare
invloed heeft op het zwevend stof gehalte.
Het zwevend stof gehalte in het effluent bedraagt gemiddeld
10 mg/l.
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Figuur 4. Zwevend stof gehalte in het effluent als functie
van de molaire Me/P-verhoudin2
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Figuur 5. Opgelost fosfaatgehalte in het eiffuent als functie
van de molaire Me/P-verhoudin2
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In figuur 5 is het opgeloste fosfaatgehalte (P-tot-gefiltreerd)
uitgezet als functie van de molaire Me/P-verhouding. Boven
Me/P-verhoudingen van 1,6-1,7 wordt een vrijwel constant niveau
aan opgelost fosfaat gevonden van 0,3 mg P/l.
In figuur 6 is het P-gehalte (in gewichts %) van de zwevende
stof uitgezet tegen de Me/P-verhouding. Het P-gehalte blijkt in
de toegepaste Me/P-range 3-5% te bedragen, waarbij valt af te
leiden dat de combinatie van preprecipitatie gevolgd door
simultaan verwijdering mogelijk in iets lagere fosfaatgehalten
in de zwevende stof resulteert.
In figuur 7 is tenslotte het totaal-fosfaat-gehalte uitgezet
als functie van de Me/P-verhouding. Bij Me/P-verhoudingen hoger
dan 1,6-1,7 wordt gemiddeld een totaal-fosfaatgehalte bereikt
van 0,7 mg P/l. Hogere doseringen leiden niet tot verlaging van
de totaal-fosfaat-concentratie in het effluent.
Gesteld kan worden, dat bij een molaire Me/P-verhouding van
minimaal 1,6-1,7 een lange termijngemiddelde effluentkwaliteit
haalbaar blijkt te zijn van 0,7 mg/l P, mits zich geen slibuitspoelingen voordoen.
Hierbij is de fosfaat-concentratie als volgt opgebouwd:

gemiddeld

1

opgelost-P-gehalte (mg P/l)
zwevend stof gehalte (mg/l)
P-gehalte zwevend-stof (gew.%)
totaal-P-gehalte (mg P/l)
maximum 6-daags voortschrijdend
gemiddelde (mg/1)

min.

max.

0,3
10
4
0,7

0,2
6
3
0,4

0,4
12
5
1,0

1,6

0,9

2,3

Veiligheidshalve wordt bij de verdere uitwerking gekozen voor
een molaire Me/P-verhouding van 1,9 en een combinatie van
chemicaliëndosering in de voorbezinktank en in de carrousel.
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Figuur 6. Fosfaatgehalte van de zwevende stof (in gewichts %)
van de molaire HelP-verhouding
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Figuur 7. Totaal-fosfaatgehalte in het effluent als functie
van de molaire HelP-verhouding
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6.

FOSFAATVERWIJDERING KGZI'S

6.1.

Inleiding
De fosfaataanvoer naar de rwzi Harderwijk zal in de toekomst
(tabel 1) voor een belangrijk deel (47%) afkomstig zijn van de
kgzi's. Door fosfaatverwijdering op de kgzi's toe te passen,
wordt de fosfaatvracht op de rwzi Harderwijk aanzienlijk
verminderd.

6.2.

Defosfateringstechnieken
In principe kan de fosfaatverwijdering op dekgzi's op een aantal wijzen plaatsvinden, zoals:
simultane defosfatering door middel van dosering van chemicaliën in de aëratietanks
postprecipitatie door middel van dosering van chemicaliën
in het effluent van de kgzi en afscheiding van het chemisch slib
Door het IMAG zijn naar beide genoemde methoden enige oriënterende proeven op laboratoriumschaal gedaan.
Er bestaat een voorkeur voor simultane verwijdering met kalk.
Naar deze methode is onlangs op de kgzi Putten een semi-technisch
onderzoek uitgevoerd. In het kader van deze studie wordt daarom
ook van deze methode uitgegaan.
Defosfatering van het effluent van de kgzi in de pelletreactor
is op dit moment nog niet operationeel.
Wel zijn thans proeven op pilot-plant-schaal uitgevoerd om de
toepasbaarheid van de pelletreactor voor de behandeling van het
effluent van de kgzi na te gaan, omdat hiermee de nadelige
rieveneffecten van simultane verwijdering met kalk (extra slibproduktie, afzetproblemen slib, verlaging organisch gehalte
actief slib) ondervangen worden. De resultaten van het pilotplant-onderzoek wijzen erop, dat behandeling in de pelletreactor in principe mogelijk is en een effluentkwaliteit van ca.
30 mg P/l haalbaar zal zijn. Naar verwachting zal deze techniek
binnenkort operationeel zijn. Het is daarom aan te bevelen om
bij toekomstige beslissingen omtrent de toe te passen defosfateringsmethode met deze techniek rekening te houden.

6.3.

Uitwerking
Fosfaatverwijdering vindt plaats door middel van dosering van
kalk in de aëratietanks (zie 2.3.2.).
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Op grond van de resultaten van de door het IMAG uitgevoerde
proeven en het onderzoek op de kgzi Putten kan worden gesteld,
dat aan een mogelijk toekomstig in de lozingsvergunning te stellen eis ten aanzien van de effluentconcentratie totaal-P van
30 mg/l voldaan kan worden, bij een dosering van 2,5 kg gebluste
kalk/m 3 te verwerken gier.
De belangrijkste neveneffecten zijn:
De slibproduktie neemt toe met 4 kg/m3 effluent. Het
mengsel van biologisch en chemisch slib kan waarschijnlijk
niet meer in de landbouw worden afgezet, maar moet mechanisch worden ontwaterd en vervolgens op een deponie
gestort.
De gloeirest van het actief slib neemt toe. Bij een gelijk
slibgehalte in de aëratietanks en bij een gelijk blijvende
effluentkwaliteit kan daarom minder gier worden behandeld.
De pH van het effluent zal circa 8 zijn, hetgeen binnen de
vergunningsvoorwaarden ligt. Door stijging van de pH ten
opzichte van de situatie zonder defosfatering zal de H2Semissie in het rioleringsstelsel, veroorzaakt door de hoge
sulfaatconcentratie in het effluent van de kgzi worden
teruggedrongen. Het blijft overigens de vraag of de H2Sproblematiek hierdoor afdoende wordt opgelost.
Op de kgzits worden de volgende voorzieningen geïnstalleerd:
Kalkdosering, bestaande uit:
kalksilo, 60 m 3 , voorzien van trilmechanisme, woelstroken, niveaumeting, stoffilter
gravimetrische dosering van kalk
kalkaanmaakvat voorzien van niveaumeting en roerder
2 (+1) doseerpomp van 250-500 1/h
Slibopslagtank, volume 2500 m 3 .
Zeefbandpers 15 m3/h, inclusief randapparatuur.
Doorde fosfaatverwijdering op de kgzi's neemt de totale fosfaatvracht in het effluent van de kgzis's af tot ca. 27 kg/d.
De totale fosfaatvracht in het influent van de rwzi Harderwijk
neemt daardoor af van 844 kg/d tot 475 kg/d.
Op verzoek van ZS Veluwe is nagegaan, welke mogelijkheden er
zijn om het sulfaatgehalte in het effluent van de kgzi te verlagen tot ca. 200 mg/l. Uit de literatuur blijkt alleen dosering
van bariumcarbonaat hiervoor in aanmerking te komen. Per m 3
effluent moet ca. 0,6 kg BaCO 3 gedoseerd worden en wordt ca.
0,7 kg BaSO4 gevormd. Een nadeel van deze methode is dat het
gevormde slib als chemisch afval moet worden beschouwd.
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7.

MAATREGELEN RWZI HARDERWIJK

7.1.

Inleiding
Bij de keuze van de maatregelen op de rwzi Harderwijk, gericht
op het bereiken van een vrachtgewogen jaargemiddelde effluentconcentratie van 0,7 mg Pil moet rekening gehouden worden met de
eis, die gesteld wordt aan de slibleeftijd van het surplusslib.
Het surplusslib bestaat uit een mengsel van biologisch en chemisch slib.
Door middel van een theoretische berekening is nagegaan welke
fosfaatvracht in het influent bij een gegeven slibleeftijd
toelaatbaar is.
Bij deze berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
in de voorbezinktank kan bij een fosfaatconcentratie in
het influent van 20 mg totaal-p/l (overeenkomend met
3 g P/(i.e. á 54 g BZV/d)) maximaal 50% van het fosfaat
door middel van chemicaliëndosering verwijderd worden (zie
bijlage 2). Bij hogere influentconcentraties neemt de
fosfaatverwijdering in de voorbezinktank niet verder toe
de benodigde Me/P-verhouding om een effluent-concentratie
van 0,7 mg/1 totaal-P te bereiken, is 1,9. De benodigde
Me/P-verhouding om een fosfaatverwijdering in de voorbezinktank te bereiken van 50% bedraagt 1,0, betrokken op een
fosfaataanvoer van 3 g P/i.e. á 54 g BZV/d.
door chemicaliëndosering op de voorbezinktank neemt het
BZV-verwijderingsrendement van de voorbezinktank toe tot
40%.
In bijlage 3 wordt de gevolgde berekeningswijze verder toegelicht. De resultaten van de berekening zijn in tabel 7 samengevat.
Tabel 7. Resultaten theoretische berekening toelaatbare fosfaatvracht in influent

slib- slib- biolo- chemisch toelaat- P-verw. P-gehalte gloeileef- produk- slib- slibprod. bare Pin a.t. surplusrest
tijd tie prod.
vracht
slib
(dagen) (kg
(kg
(kg d.s/d)(kg/d)
(kg/d)
(gew. %)
(%)
d.s/d) d.s/d)
23
20
18
16
14

3910
4500
5000
5625
6430

2540 1370 533 212
2710 1790 599 278
2815 2185 660 339
2880 2745 747 426
2930 3500 864 543

5,4
6,2
6,8
7,6
8,4

47
50
53
57
62
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In het ontwerp van de rwzi Harderwijk is in verband met de
simultane aerobe stabilisatie van het surplusslib een eis
gesteld aan de slibleeftijd van 23 dagen. Bij deze slibleeftijd
mag de fosfaatvracht in het influent max. 533 kg P/d bedragen.
Zonder fosfaatverwijdering op de kgzi's bedraagt de fosfaatvracht in het influent 844 kg/d (zie tabel 1). Om deze hoeveelheid te verwijderen zou theoretisch de slibleeftijd ca. 14 dagen
bedragen. Dit is vanuit de volgende oogpunten ongewenst:
bij een slibleeftijd van 14 dagen kan de nitrificatie
onvoldoende zijn, om de gevraagde effluentkwaliteit ten
aanzien van N(Kj) te bereiken
de gevolgde theoretische berekeningswijze leidt tot een
zeer hoog P-gehalte in het surplusslib (8%), terwijl in de
praktijk gehalten in de range van 3-5 gewichts % gevonden
zijn (zie figuur 6). Wanneer het P-gehalte in het slib
max. 5% bedraagt, is bij een slibleeftijd van 14 dagen een
fosfaatvracht in het influent van max. 642 kg/d toelaatbaar.
Concluderend kan gesteld worden dat zonder defosfatering op de
kgzi's de fosfaatvracht in het influent (844 kg P/d) zo hoog
is, dat met optimale chemicaliëndosering in de voorbezinktank
en de aëratietank nooit een effluentkwaliteit van gemiddeld 0,7
ing P/l bereikt zal kunnen worden.
In de situatie met defosfatering op de kgzi's (fosfaatvracht
475 kg P/d) is dit wel mogelijk.
7.2.

Mogelijke maatregelen rwzi Harderwijk
Mogelijke maatregelen op de rwzi Harderwijk in de situatie
zonder defosfatering op de kgzi's, die in het kader van deze
studie in aannierking komen zijn:
tussenbezinktank bijbouwen
postprecipitatie
Maatregelen als biologisch-chemisch defosfatering of defosfatering in de pelletractor zullen in de tweede fase van deze
studie, waarin de verdergaande fosfaatverwijdering tot maximaal
0,5 mg/l P bestudeerd wordt, uitgewerkt worden Maatregelen om
sliboverstort uit de nabezinktanks te voorkomen als polymeerdosering of het bijbouwen van nabezinktankcapaciteit, komen
niet in aanmerking, omdat naar verwachting na aanpassing van de
verdeling van de stroom naar de bestaande nabezinktanks, geen
sliboverstort meer zal optreden (zie hoofdstuk 5).

-

Deze maatregelen worden in de paragrafen 7.3. en 7.4. verder
uitgewerkt. In paragraaf 7.5. wordt verder ingegaan op de uitwerking van de optimalisatie van de chemicaliëndosering in de
situatie met defosfatering op de kgzi's.

1
7.3.

Bijbouwen tussenbezinktank

7.3.1.

Principe
Zoals in paragraaf 7.1. is aangegeven, is in de huidige opzet
van de rwzi Harderwijk de maximaal bereikbare fosfaatverwijdering bij een slibleeftijd van 23 dagen 533 kg P/d. Door het
bijbouwen van een tussenbezinktank voor de afscheiding van het
humusslib is het mogelijk de fosfaatverwijdering te verhogen
vanwege:•
de vorming van biologisch-chemisch slib uit colloïdaal gebonden fosfor, dat met de overloop van de voorbezinktank
naar de oxydatiebedden wordt gevoerd en in de tussenbezinktank wordt afgescheiden
extra doseermogelijkheid voor chemicaliën en afscheiding
van het gevormde slib in de tussenbezinktank
vervallen van de humusslibstroom naar de aëratietank,
waardoor de chemisch slibporduktie bij dezelfde slibleeftijd kan toenemen.

1
7.3.2.

Uitwerking
Uitgangspunt bij de uitwerking is, dat de totale chemicaliëndosering (in voorbezinktank, tussenbezinktank en aëratietank)
t-verhouding van 1,9. Bij deze
gebaseerd is op een Me/P.
f1
chemicaliëndosering word'eei4pgeloste totaal-P-concentratie
in het effluent van ca. 0,7 mg/l verwacht (zie hoofdstuk 5).

1

-

In de-voorbezinktank wordt 300 kg P/d verwijderd, terwijl de theoretische fosfaatverwijdering in de aëratietank maximaal 301 kg P/d
bedraagt. Met het effluent wordt 21 kg P/d afgevoerd. In de tussenbezinktank moet derhalve minimaal 844-300-301-21222 kg P/d
verwijderd worden.
Omdat deze verwijdering gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de
uitviokking van colloïdaal fosfor uit de overloop van de voorbezinktank zal de Me/P-verhouding relatief laag zijn (ca. 0,5).
In de aëratietank vindt de resterende fosfaatverwijdering
plaats bij een Me/P-verhouding van 0,7.
De fosfaatverwijdering in de voorbezinktank en in de tussenbezinktank vindt plaats met aluminiumchloride, aangevuld met
ijzerchloride en die in de aëratietank met aluminiumbeits, aangevuld met ijzersulfaat.
De dosering is als volgt verdeeld:
voorbezinktank
:
242 kg/d Al als A1C1 31 563 kg/d Fe
tussenbezinktank
:
760 kg/d Fe
aëratietank
390 kg/d Al (als aluminiumbeits),
257 kg/d Fe

1
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De verwachte effluentkwaliteit is:
5 mg/l
BZV
10 mg/l
SS
0,7 mg/l
P
N(Kj) 5 mg/l
40 mg/l
CZV
De berekende slibproduktie in g/i.e.d. bedraagt:
38 g
primair slib
extra primair +
15 g
chemisch slib
15 g
humusslib
6 g
extra chemisch slib
10 g
secundair slib
10 g
chemisch slib
totaal

94 g/i.e.d. = 18.800 kg d.s./d.

Het in de tussenbezinktank afgescheiden humusslib wordt naar een
voorindikker gevoerd.
De nieuw te installeren onderdelen zijn:
Tussenbezinktanks
Bij de dimensionering is uitgegaan van een maximum debiet over
de oxydatiebedden van 3000 m3/h (zie bijlage 1). Globale berekeningen geven aan dat het in dat geval mogelijk is om onder
vrijverval van de oxydatiebedden via tussenbezinktanks naar
tussengemaal 2 toe stromen.
Dimensionering:
oppervlakte
oppervlaktebelasting
aantal tanks
diameter (elk)
kantdiepte

1,5 m3/m2.h
2000 m2
2
35,7 m
1,5 m

Voorindikker
drogestoftoevoer
d.s. oppervlaktebelasting
oppervlakte
diameter

4200 kg d.s./d
40 kg d.s./m2.d
105 m2
11,5 m

In de voorindikker wordt het humusslib ingedikt tot 5% d.s.
Naar de gistingstank wordt derhalve 4200/50 = 84 m3/d ingedikt
humusslib gepompt.

1
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In de voorbezinktank wordt het primair-chemisch slib (10.600 kg/d)
ingedikt (tot 6% d.s.).
Het volume bedraagt 10.600/60 = 176 m 3/d.
Totaal wordt naar de gistingstanks verpompt:
176 + 84 = 260 m 3/d. De verblijftijd in de gistingstanks
bedraagt 4800/260 = 18,5 dag en wordt daardoor kritisch.
In de gistingstanks wordt ca. 45% van de organische drogestof
omgezet. Na gisting resteert ca. 11.000 kd d.s./d.
De totale hoeveelheid slib, die naar de slibontwatering wordt
gevoerd bedraagt 11.000 + 3910 (surplus) = 14.910 kg d.s./d.
De slibverwerking is gedimensioneerd op een slibproduktie van
26.000 kg d.s./d bij verwerking in 5 dagen per week. Dit is
voldoende om rekening houdend met 90% effectieve operationele
tijd de slibproduktie van 14.910 kg d.s./d te verwerken.
7.4.

PostDrecit'itatie

7.4.1.

Principe
Bij postprecipitatie wordt het fosfaat uit het effluent van een
rwzi verwijderd door dosering van chemicaliën en het afscheiden
van het gevormde chemisch slib in een bezinktank. Resultaten
van naverwijdering in de VS en West Duitsland (ref. 3, 4) geven
aan, dat een effluentgehalte van 0,7 mg P/l haalbaar is, mits de
aanvoer naar de postprecipitatie njet meer dan 10 mg/1 P bevat.

7.4.2.

'

Uitwerking
Een gehalte van 10 mg P/l in de toevoer naar de postprecipitatie
komt bij een gemiddeld debiet van 30.000 m 3/d overeen met
300 kg P/d.
Bij een fosfaatvracht van 844 kg P/d in het influent moet derhalve 844-300 = 544 kg P/d in de huidige rwzi worden verwijderd.
Dit komt vrijwel overeen met de toelaatbare fosfaatvracht in
het influent bij een slibleeftijd van 23 dagen (zie tabel 7).
Dit wordt bereikt door het doseren van aluminiumchloride
zonodig aangevuld met ijzerchloride op de voorbezinktank (Me/P
0,7) en van aluminiun-ibeits zonodig aangevuld met ijzerchloride
in de aëratietank (Ne/P " 0,5).
Om in afloop van de postprecipitatie een concentratie van
0,7 mg P/l te bereiken is een HelP toevoer van 2,5 noodzakelijk
(ref. 3, 4).
Er wordt uitgegaan van ijzerchloridedosering. De hydraulische
oppervlaktebelasting van de post precipitatietank bedraagt maximaal 1 m3/m2.h.
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De dosering is als volgt verdeeld:
242 kg Al/d (als A1C13), 563 kg Fe/d
voorbezinktank
:
:
367 kg Al/d (als aluniinumbeits)
aëratietank
postprecipitatie
:
1350 kg Fe/d
De nieuw te installeren onderdelen zijn:
Tussengemaal
-----------Voor de toevoer van het effluent naar de postprecipitatie is
een tussengemaal nodig.
Dimensionering:
capaciteit tussengemaal
aantal vijzels
capaciteit

4200 m 3/h
3
2 x 1000 m 3/h, 1 x 2200 m 3/h

Postprecipitatietanks
--------------------oppervlaktebelasting
oppervlakte
aantal tanks
diameter (elk)
kantdiepte

1 m 3/m.h
4200 m 2
3
42,2 m
2 m

In de postprecipitatietanks wordt chemisch slib gevormd. Deze
hoeveelheid bedraagt ca. 2900 kg d.s./d.
Indikker chemisch slib
---------------------Het chemisch slib wordt apart ingedikt en aan het overige slib
in de buffermengtanks van de zeefbandpersen toegevoerd.

1

Dimensionering:
d.s. belasting
oppervlakte
diameter
kantdiepte

30 kg/m 2.d
97 m 2
11 m
3 m

Het chemisch slib wordt ingedikt tot een d.s.-concentratie van
ca. 3% (97 m 3/d).
7.5.

Optimalisatie chemicaliëndosering

7.5.1.

Principe
Bij defosfatering op de kgzi's neemt de fosfaatvracht in het
influent af van 844 kg/d naar 475 kg/d (zie 6.3.).
In dat geval is het mogelijk een fosfaatconcentratje in het
effluent van gemiddeld 0,7 mg P/l te bereiken (zie tabel 7).
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7.5.2.

Uitwerking
Uitgaande van een fosfaatverwijdering in de voorbezinktank van
50% bij een Me/P van 1, moet in de aëratietank 0,5x475-21216
kg P/d verwijderd worden. Volgens de gegevens in tabel 7 is dit
bij een slibleeftijd van 23 dagen mogelijk. De Me/P-verhouding
bedraagt totaal 1,9.
In de voorbezinktank wordt alurniniumchloride aangevuld met
ijzerchloride gedoseerd en in de aëratietank aluininiumbeits.
De dosering is als volgt verdeeld:
242 kg/d Al (als A1C13), 355 kg/d Fe
voorbezinktank :
:
372
kg/d (als aluminiumbeits)
aëratietank
De slibproduktie in g/i.e.d. bedraagt:
voorbezinktbank:
primair slib
humusslib
extra primair
chemisch slib
t secundair
- surplusslib
:
slib
chemisch slib
totaal

38
g
7,5 g
12,5 g
13 g
7
g
78

g/i.e.d.

Naar de slibgisting wordt gevoerd:
200.000 x 0,058 = 11.600 kg d.s./d. â 6% d.s. = 193 m 3/d
De verblijftijd in de slibgistingstanks bedraagt 4800/193=25
dagen
De hoeveelheid slib na gisting bedraagt (50% omzetting organische stof): 8.065 kg d.s./d.
Naar de slibontwatering wordt gevoerd 8065 + 3910 = 11.975 kg
d.s/d.

1
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EVALUATIE VOORGESTELDE MAATREGELEN
8.1

Uitgangspunten
Door het Zuiveringsschap Veluwe zijn de volgende uitgangspunten
voor de kostenberekeningen aangegeven. Bij de kostenberekening
is het prijspeil 1987 aangehouden.
A.

Investeringen
------------Investeringen = raming aanneemsom + renteverlies bouw
(10%) + advieskosten (15%) + BTW = aanneemsom + 50%.
De investeringskosten dienen te zijn onderverdeeld in
mechanisch/elektrische en civieltechnische.
Kapitaalslasten
--------------rente 7,5% over de boekwaarde van de investeringen
per 1 januari van elk jaar
afschrijving vindt lineair plaats:
voor het bouwkundige deel in 40 jaar
voor het mechanisch/elektrisch deel in 20 jaar
voor de investeringen op de kgzi's vindt afschrijving
plaats in 15 jaar (annuïteiten)

c

1

Exploitatiekosten (inclusief BTW)
--------------------------------Energie: elektriciteit f 0,20/kWh
Onderhoudskosten:
bouwkundig deel 0,5% van de investeringskosten
mechnisch/elektrisch deel 1,5% van de investeringskosten
eventueel extra onderhoud beluchtingselementen
kgzi is onbekend, en wordt daarom niet in de
kostenraming meegenomen
Slibafvoer
: voor slib Harderwijk:
f 700,--/ton d.s. (mcl. verwerking +
transport + storten + kapitaalslasten)
voor kgzi slib (afzet in landbouw)
f 350,--/ton d.s.
chemicaliën (mcl. BTW):
kalk (geblust) f 235,-/ton
kalk (ongeblust) f 200,-/ton
ijzerchioride f 325,-/ton (41 gew % opl.)
ijzersulfaat f lOO,-/ton
poly-electroliet f 15,-/kg
vergoeding aluininiumbeits Reynolds
f 180.000/jr.
-

Lozingsheffing: f 30,50/i.e. (Rijksformule)

i 1-1'r
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Investeringskosten

8.2.

De investeringskosten van de verschillende varianten zijn om
een vergelijking mogelijk te maken globaal geraamd (prijspeil
in 1987)
variant

investeringskosten
civiel
mech/elektr.

tussenbezinktank
postprecipitatie
P-verwijdering kgzi's

f 1.450.000
S 1.730.000
5 2.970.000

8.3.

totaal

f 3.680.000
5 4.400.000
S 2.140.000

f 5.130.000
S 6.130.000
S 5.110.000

Jaarlijkse lasten
Een vergelijking van de jaarlijkse lasten is samengevat in
tabel 2.
Tabel 2

Vergelijkend overzicht jaarlijkse lasten
variant
tussenbezinktank

postprecipitatie

P-verw.
kgziTs

230.000
125.000
20.000
30.000
1.000.000
3.810.000
1.340.000

275.000
150.000
25.000
35.000
1.000.000
3.600.000
1.785.000

1.000.000
3.060.000
480.000

-

-

6.555.000

6.870.000

rwzi Harderwijk

1

rente + afschr. civiel
rente + afschr. mech/elektr.
onderhoud civiel
onderhoud mech/elektr.
energie
slibafvoer
chemicaliën P-verw.
kgzi' s
annuïteit
onderhoud civiel
onderhoud mech./elektr.
extra slibafvoer
kalk
extra poly-electroliet

580.000
10.000
60.000
460.000
205.000
100.000
5.955.000
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8.4.

Conclusies
Aan de in de lozingsvergunning geformuleerde eis ten aanzien
van totaal-fosfaat, welke gebaseerd is op het voortschrijdend
gemiddelde van 6 monsters, kon zelfs met de in dit rapport
voorgestelde maatregelen niet voldaan worden. De in de lozingsvergunning geformuleerde eis blijkt op grond van een statistische
beschouwing van de jaren 1983 t/m 1986 overeen te komen met een
vrachtgewogen jaargemiddelde concentratie van 0,44 mg P/l. Deze
eis is nog strenger dan de inspanningsverplichting van 0,5 mg
PIL
In deze studie is uitgegaan van een gewenste vrachtgewogen jaargemiddelde effluent-kwaliteit van 0,7 rng/l totaal-P, overeenkomend met een maximaal voortschrijdend gemiddelde van 6 waarnemingen van 0,7x2,281,6 mg/l.
Met de huidige opzet van de installatie Harderwijk kan de
gewenste effluentkwaliteit ten aanzien van totaal-P alleen
bereikt worden, wanneer de fosfaatvracht in het influent
verlaagd wordt door defosfatering op de kgzi's.
Ook op basis van de vergelijking van jaarlijkse lasten gaat de
voorkeur uit naar de variant met separate fosfaatverwijdering
op de kgzi's en handhaving van de bestaande opzet van de rwzi
Harderwijk, boven de varianten, waarbij de rwzi Harderwijk wordt
aangepast (tussenbezinktank, post-precipitatie) om de verhoogde
fosfaataanvoer van de kgzi's op de rwzi Harderwijk te kunnen
verwerken.
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Bij lage 1

Hydraulische belasting rwzi Harderwijk na aansluiting persleiding
Kootwijkerbroek - Stroe - Garderen bij verschillende capaciteiten
influentgemaal
4,
4,
4,

t
t
4,

4,

t
t
t
t
t

influentgemaal t/m afloop zandvang
recirculatiepomp
aansluiting Garderen
voorbezinktanks
suppletie effluent
tussengemaal 1
naar oxydatiesloot (1/3)
oxydatiebedden
naar recirculatiepomp
tussengemaal 2
s libretourgemalen
van verdeeltoren
oxydatiesloot
van slibverwerking
naar surplusslibindikkers
nabezinktanks- inloop
naar slibretourgemalen
nabezinktanks-afloop
naar slibverwerking (spoelwater)
ve rzame lput
suppletie naar TG 1
kortsluitput
spoeling bergingsriolen
effluentmeetput/ chlorering

1
4.
t

-

1800
3600
900
0
1000.
1000
375/ 554 375/ 554 375/ 554
2275/2454 3175/3354 3975/4154
0
225/ 46 325/ 146
25/
4000/4154
2500
3500
1333/1385
1166
833
2667/2770
1667
2334
1000
1000
0
2667/2770
667
1334
2740
1820
2740
1333/1385
833
1166
6740/6894
3320
5240
235
235
235
75
75
75
6900/7054
3480
5400
2740
1820
2740
4160/4314
1660
2660
160
160
160
4000/4154
1500
2500
0
25/
225/ 46 325/ 146
1275/1454 2175/2354 3975/4154
0
P.M.
p.m.
1375/1454 2175/2354 2975/4154
- p.m.
- p.m.

na aanpassing pompcapaciteit tussengemaal 1
bijkomend debiet
af te leiden debiet
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BIJLAGE 2
Fosfaatverwiiderine in de voorbezinktank
Onderzoek in West-Duitsland (ref. 4.) naar voorverwijdering op
een bestaande rwzi wees uit, dat bij influentconcentraties van
ca. 20 mg P/l (overeenkomend met ca. 3 g P/i.e.d), in de hydraulisch hoog belaste voorbezinktank de fosfaatverwijdering maximaal 50% bedroeg (zie figuur 8)
_.
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Figuur 8. Fosfaatverwijdering in de voorbezinktank (ref. 4)
Op grond hiervan wordt de maximale hoeveelheid te verwijderen
fosfaat in de voorbezinktank op 50% van een aanvoer van 3 g P/i.e.
54 g BZV/d gesteld.
Bij een grotere fosfaataanvoer zal de absoluut in de voorbezinktank
verwijderde hoeveelheid fosfaat niet verder toenemen.
Op de rwzi Harderwijk is bij een Me/P-verhouding van 0,75 een gemiddelde fosfaatverwijdering van 41% gemeten (zie hoofdstuk 3.2).
Op grond hiervan wordt de benodigde Me/P-verhouding voor een fosfaatverwijdering van 50%, op 1,0 gesteld bij een aanvoer van
3 g P/i.e.d.
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BIJLAGE 3
Berekenine fosfaatverwijdering bij verschillende slibleeftijden
Bij de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
chemicaliëndosering vindt plaats met een molaire HelP -verhouding van 1,9; bij deze dosering is de gemiddelde fosfaatconcentratie in het effluent 0,7 mg Pil, overeenkomend
met 21 kg P/d
chemicaliëndosering vindt plaats in de voorbezinktank en in
de aëratietank
in de voorbezinktank wordt maximaal 300 kg P/d verwijderd bij
een He-dosering van 20 kmol/d
ten gevolge van de chemicaliëndosering neemt de BZV-verwijdering in de voorbezinktank toe tot 40%
iroor de berekening is de wintersituatie met betrekking tot de
slibaangroei maatgevend
voor de produktie van humusslib is conform het ontwerp rwzi
Harderwijk gerekend met 0,9 kg d.s./kg BZV
In onderstaande figuur is de afname van de vuilvracht (in
kg BZV/d) door de rwzi weergegeven:

CHEMICALIËN
10800

1

11.485 V BT

-

6890

2300
4590

4eJs]

Gemiddeld wordt de helft van het geproduceerde huinusslib naar
de aëratietank gevoerd. In de aëratietank wordt het huinusslib
aeroob gestabiliseerd. Voor de afname van het organisch droge
stof gehalte als functie van de slibleeftijd is het volgend
verband aangehouden:

iur

2

slibleeftijd

afname org.ds.(%)

23
20
18
16
14

50
47
45
42
40

Voor de berekening van de toelaatbare hoeveelheid fosfaat in het
influent is de volgende opzet gebruikt:
hoeveelheid slib in aëratietank/slibleeftijd = slibproduktie
in aëratietank
biologische slibproduktie = "gestabiliseerde" huniusslibproduktie + surplusslibproduktie ten gevolge van BZV-verwijdering
"gestabiliseerde" hwnusslibproduktie = 0,5 x humusslibproduktie minus de afname organische droge stof bij slibleeftijd
surplusslibproduktie = specifieke slibaangroei bij slibbelasting x BZV-verwijdering
chemische slibproduktie = slibproduktie in aratietank minus
de biologische slibproduktie
chemisch slibproduktie = A1PO 4 + Al(OH) 3
In onderstaande figuur is de afname van de fosfaatvracht (in
kg P/d) en de aluminiurnzoutdoseringen in de voorbezinktank en
in de aeratietank (in krnol/d) schematisch weergegeven.

1

20 kmol Al/d
x kg P/d

x - 300 kg P/d

1,9.x/31 - 20 kmol Al/d
21 kg P/d

De toelaatbare fosfaatvracht in het influent wordt als volgt
berekend:
in influent: x kg P/d = x/31 kmol P/d
in effluent: 0,7 mg P/l = 21 kg P/d = 21/31 kmol P/d
in VBT verwijderd: 300 kg P/d = 300/31 kmol P/d
P-inbouw in actief slib = a kg P/d = a/31 kmol P/d
totale Al-dosering: 1,9.x/31 kmol Al/d

3

Al-dosering VBT: 20 kmol Al/d
Al-dosering aëratietank: 1,9.x/31 - 20 kmol Al/d
hoeveelheid in a.t. verwijderd als A1PO4 = x/31 - 300/31 21/31 - a/31 kmol P/d
hoeveelheid A1PO4 (mol.gew. 122) in a.t. : (x/31 - 300/31 21/31 - a/31) x 122
hoeveelheid Al over voor vorming Al(OH)3 : 1,9 x 131 - 20 x/31 + 300/31 + 21/31 + a/31
hoeveelheid Al(OH)3 (mol. gew. 78) = (0,9 x 131 - 20 + 300/31 +
21/31 -$- a/31) x 78
De toelaatbare fosfaatvracht in het influent (x) wordt berekend
uit de volgende vergelijking:
(x - 300 - 21 - a) .122 + (0,9 x - 620 + 300 + 21 + a) .78 = b.31
waarin:
:
P-inbouw in biologisch slib (2% van biologisch slibprod.)
:
chemisch slibproduktie
De berekening is voor 5 verschillende slibleeftijden in de volgende
tabel samengevat:

slibleeftijd
(dagen)

23
20
18
16
14
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slibbiologisch slibbelasproduktie slibprod.
ting
(kg d.s/d) (kg d.s/d) (kg BZV/kg
d.s.d.)
3910
4500
5000
5625
6430

2540
2710
2815
2880
2930

0,051
0,055
0,059
0,065
0,073

toelaatbare
chemisch
P-vracht
slibprod.
(kg d.s/d)
(kg/d)

1370
1790
2185
2745
3500

533
599
660
747
864
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