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• In eigendom vanaf 2004

• 3.000 – 5.000 m3/d afvalwater van:

• Passagiers

• Bedrijven Schiphol terrein

• Catering

• Fecaliën uit vliegtuigen

• Uitbreiding i.v.m. groeiend afvalwateraanbod en 

verhogen rendement N verwijdering: 

• Eind 2017 deelstroom stikstofverwijdering d.m.v. 

DEMON

• Per juli 2019: influent fijnzeef

AWZI Schiphol
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Deze presentatie

• Deammonificatie: nitritatie en anammox

• DEMON reactor Schiphol

• Polymeerdosering optimaliseren

• Centraat kan ook te schoon zijn

• Toch ongewenste struvietvorming

• Oplossing en huidige bedrijfsvoering
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N-verwijdering: Traditioneel versus deammonificatie

AOB: ammonium oxiderende bacteriën

NOB: nitriet oxiderende bacteriën
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(Bron Sweco)



Reacties in de DEMON

Vereenvoudiging

Zo’n 10% nitraatproductie

85% rendement op ammonium (afhankelijk van bicarbonaatconcentratie en pH setpoint)

Ongeveer 80% rendement op totaal N 

Regeling op pH

Nitraatproductie onderdrukt door temperatuur, zuurstofsetpoint en slibleeftijd
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1.25 NH4
+ + 1.25 O2 -> 1.25 NO2

- + 2,5 H+

NH4
+ + 1.25 NO2

- -> N2 + 0.25 NO3
- +  2 H2O

2.25 

NH4+

Beluchte periode

Anoxische periode



Waarom deelstroombehandeling DEMON op AWZI Schiphol?

• Centraat bevat ongeveer 14% van de stikstofbelasting

• Centraat is flinke belasting voor het hoofdproces tijdens 
werkdagen bij hogere vracht 

• Energie efficiënt en geen C-bron nodig

• Uitzicht op mainstream DEMON

• Voldoende bewezen

• DEMON pilotproef : geen remmend effect van deo-
vloeistof
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Ontwerp DEMON

• 136 m3; ontworpen voor 100 kgN/d

• Buffer volume 22 m3

• CSTR en nabezinktank

• Temperatuur gemiddeld 30 °C

• Operationeel 5 dagen in de week (afhankelijk van de 
slibontwatering / productie centraat)
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Proces controle gebaseerd op pH
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Flotatiereactor…

Verbetering na aanpassen 
polymeerdosering in de 
slibontwatering

Echter, daarna nog steeds dikke 
drijflaag, met name in 
nabezinktank � verlies in 
activiteit

Met name probleem met 
nitrificatie
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Weg zuurstofvraag
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Oplossing dosering van uitgegist slib

• DS gehalte in het centraat verhogen naar 
zo’n 300 – 400 mg/l. 

• Dit betekent: elke werkdag ongeveer 1 
m3 uitgegist slib. 

• Tot nu toe handmatig door de operators.

• Inmiddels dosering verlaagd naar 0,5 m3

per dag. 

• Wat betreft arbo en kosten beter dan 
dosering van micronutriënten oplossing
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Micronutriënten - analyses

Ism Sweco – Ruben Meulenkamp

Ervaringsgetallen Bernard Wett

Tekort aan Zn en Cu 

Bij een gehalte van >300 mg/l SS en lager 
fosfaatgehalte <300 mgP/l stijgt Zn naar 
>0,17 mg/l en Cu naar > 0,02 mg/l in het 
centraat

Stabielere bedrijfsvoering en hoger rendement
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Gemeten 

concentratie t.o.v. Wett

mg/l mg/l

Fe 3,3433 1,8603

Mn 0,0417 0,0120

Zn 0,0271 -0,0174

Ni 0,0127 0,0097

Cu 0,0121 -0,0027

Mo 0,0053 0,0039

Co 0,0063 0,0051



Ongewenste struvietvorming

Antiscalant mengde niet goed met het centraat: 
doseerpunt verplaatst.

Ortho-P concentraties van >370 mgP/l; ijzerdosering in 
actief slib tank verhoogd. 

Hierna geen kapotte pompen en menger.
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Huidige bedrijfsvoering - rendementen

Ook opstart na het weekend vindt de 
biologie lastig

Slibontwatering bij continu debiet = 
continue productie van centraat

Soms nog ingroei nitraatvormers �
lager efficiency N-tot � spuislibdebiet 
aanpassen
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AWZI Effluent stikstofconcentraties

2 – 3 mgN/l in effluent lager in 2018 versus 2017 

(influent 155 mgN/l)
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Opstart DEMON
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Vragen?

m.degraaff@evides.nl

www.evidesindustriewater.nl


