ACHTERGROND

STIKSTOFVERWIJDERING M E T BACTERIE

Pâquesbouwt full-scale
Anammox-installatie
voorZHEW
Deaß/alwaterzuivaingsinstalhtk Dokhaven krijgtvolgenajaaralseerste,inNederlandeenAnammox-installatievoorhetverwijderenvanstikstofuitslibvergistingswater.Debesparingopenergieen
chemicaliënisaanzienlijk.ZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden(ZHEW)venvacht
binnenzevenjaarde installatie tehebbenterugverdiend.EenprimeurvoorRotterdam op hetgebied
vanwaterzuivering.
Dokhavenzalinmei2002deAnammoxinstallatieopstarten.Anammoxstaatvoor
anaërobeammonium oxidatie.DewaterzuiverendebacterieBrocadiaanammox\danszet
onderstriktzuurstofloze conditiesschadelijkestikstofverbindingen ominhetonschuldigestikstofgas. DeAnammox-bacteriekomt
vannatuteineenammoniumrijke omgeving
voor,zoalsafvalwater. Hetprocesvindt
plaatsincombinatiemetdebestaandestikstofverwijderingsinstallatie, hetzogenoemde
SHARON-proces(zieH,0 nr.3 van11februari2000,pag.31].Inheteerstedeelvanhet
proces,deSHARON-reactie,wordtnahetin
werkingzettenvandeAnammox-reactor de
helft vanhetaanwezigeammonium omgezetinnitriet.IndeAnammox-reactie wotdt
ditnitriet gezamenlijk metderestvanhet
ammonium directomgezetinstikstofgas.

DeSHARON-reactor(foto:Rol/terVeer).
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Dezegebruikelijk energieverslindende,dus
kostbarenitraatomzetting wordtovergeslagen.Slechtsdehelft vanhetammonium
hoeft innitriet omgezet teworden.
DecombinatieSHARON-enAnammoxprocesisbedachtdoordeTU-Delft.Het
SHARON-proces(SinglereactorforHigh
activityAmmonium RemovalOverNitrite)
kanzonder biomassa-retentie enincombinatiemetAnammox ookzonder pH-sturing
worden aangezetenoxideerthetammonium totnitriet.Beluchtingskosten dalen
hiermeemet60procent.Heteffluent vanhet
SHARON-proces iseenidealevoedingvoot
hetAnammox-proces.Inditproceswordt
ammonium alselektrondonor gebruiktom
denitrificatie vannitriet totN2-gasingang
tezetten.Toevoegingvanchemicaliën zoals
methanol ishiervoorniet langer nodig.

Milieuverontreiniging
Stikstofkomtinhetmilieu terechtdoof
hetgebruik vanbiologischegefixeerde stikstofofkunstmest.Slechtseendeelvandeze
stikstofwordtopgenomen dootplantenen
dieten.Demeestestikstofgaatvetlorenvia
difusse processenendraagtzodoendebijaan
destikstofbelasting vanhetmilieu.Ammonium iséénvandemeest belastendestikstofverbindingen (zieH 2 0nr. 18van3 september 1999,pag.5).Omammonium uithet
afvalwatettezuiveren,wordt veelvuldig
gebruikgemaaktvannitrificatieendenitrificatie,waarvoor veelzuurstofenchemicaliënnodigzijn.Daarnaast komteenaanzienlijke hoeveelheid biologisch gevormd
stikstofdioxide vrijuitsub-optimaal functionerende afvalwaterzuiveringsinstallaties.
WetenschappetsvandeTUDelft hebben
demicrobiëlestikstofomzetting geïdentificeerddieammonium kanomzetten instikstofwaarvoor geenzuurstofmeernodigis,
eenefficiëntere manier vanammoniumverwijdering zonder risicovanN20-uitstoot.
Dezeprocessenzijn metnametoepasbaaibij
afvalstromen meteenhoogammoniumgehalte(gtoterdan300mgperliter).
Detraditionele afvalwaterzuivering in
awzi'sgebeurt stapsgewijs.Bacteriëndoden
ineengrote,opentankallerleiorganischeen
anorganischestoffen. Debactetiën zinken
naardebodemenvormenuiteindelijk een
sliblaag.Hetslibwordtineenaparte tank
opgevangen enondergaat eenvergisting.
Hierbij komtveelammonium vrijdateerst
biologisch moet wordenverwijderd, daarna
wordtomgezetinhetmilieuverontieinigendenittaat,daarnainnitrietenvetvolgens
weerwordt omgezet instikstof Voordelaatstestap komthetkostbaremethanolaante
pas.Degebruikelijkestikstofverwijdering in
awzi'smetslibvetgistinggebeurtniet efficiënt.Stikstofverbindingen diedoorbactetiën uithetafvalwater worden gehaald,
komen weerinhetafvalwater terechtdatbij
slibvergistingvrijkomt enbelastendeawzi's
opnieuw.Eigenslibverwerking betekent
vootawzi'sdanookrotot15procent extra
stikstofbelasting. Dokhaven isdoor strenge
lozingseisen verplicht omvooreen andere
benadering tekiezen.Dezeeihogestikstofconcentratie(tot1200mg/l)gekoppeldaan
eentempetatuurvan3o°C,maakteen efficiëntesepatatebehandelingmogelijk.Het
SHARON-proces isefficiënt in zuurstofverbruik.Bacteriëndieondernormale omstandigheden nitriet omzetten innittaat wotden
hietinhungroeigeremd.De stikstofverwijderingverlooptvianitriet inplaatsvan

tionele,omdat dekostbaretussenstap van
nitriet naarnitraat wordt overgeslagen".
Hetprocesiseenvooruitgang gebleken.
Alleenalomdat het meteenfactor 10tot20
snellerenmetminder zuurstofen chemicaliëndeomzetting kanrealiseren,iseen forse
stapvooruitgemaakt.Degebruikelijke overzettingvannitriet naarstikstofgas blijft in
dit proces behouden."Eigenlijk wildenwe
vandezestapookaf', zegtSchellen.Weliswaarwasminder zuurstofnodig,maar
methanolbleefonmisbaar. "Uiteindelijk
moet hetstikstofdat inafvalwater zituit het
watergehaald wordenenwordthet alsstikstofgas toegevoegdaandeatmosfeer", zegt
Schellen.

nitraat, dateenkwartvandeenergiekosten
bespaart.
NadeelvanhetSHARON-proces isdat
voordenitrificatie aanvullendechemicaliën
vereist:methanol.MetdeSHARON-Anammox-combinatie ismethanolgebruik nihiel.
Indit procesleverthetomzettingsproces een
aanzienlijke verminderde nitraat-uitstoot
openalsgevolgevanminder energieverbruikdoordeanammox-bacterie komt mindervuilbacterieslib vrijdatverwijderd moet
worden.Ookconventionele zuiveringsinstallatiesmetgrotebeluchtingstanks en
bezinkbassins zijn instaatom stikstofverbindingen omtezetten inzuiver stikstofgas,
maardat kostmeerruimte,energieenchemicaliën.

UitcontactenmetdeTUDelft ontstond
het ideeomhetAnammox-proces tecombineren methetSHARON-proces,waarmee
hetomzettingsproces nogeffectiever kan
worden toegepast."Wewistendat hetessentieelwasomdeAnammox-bacterie aan het
procestoetevoegen:debacterievoedtzich
met nitriet enzethetominstikstofgas. Een
aanmerkelijke verbetering",aldusSchellen.

Kleinschalig
VolgensSchellenspeelt hetprincipevan
duurzaamheid eenbelangrijke rolinde
combinatieSHARON-Anammox-proces.
"Dezemethode isnauwelijks nogmilieubelastend tenoemen".Bijkomend voordeelis
datde'nieuwe'ammoniumverwijderingsmethode minder ruimte inbeslagneemt.
Schellen:"Dokhaveniseenondergrondse
zuiveringsinstallatie vanvierhectaregroot.
Eenvierkante,betonnen doosonder het
maaiveld.Toendezuiveringin 1986werd
gebouwd,washetdebedoelingomalleen
tijdens dezomermaanden bij hoge tempera-

turen ammonium naar nitraat omtezetten".Bijdehuidige lozingseisendiein2006
zullengelden,zalDokhaven niet alleen het
helejaar doormoeten nitrificeren, maarook
denitrificeren aandeeisentekunnen voldoen.Eenzwarewissel.Niet indelaatste
plaatsomdat deruimte hiervoorbeperktis.
"VandaardatZHEWeveneensdedeelstromen nader heefr bestudeerd.Vanuitde
installatiegaan heelwatstromen naarde
havenvanSluisjesdijk, waarhetslibwordt
verwerkt.Dezedeelstromen bevattenook
stikstofconcentraties.Alshetslibdat in
Sluisjesdijk moetwordenverwerktinaanzienlijk ingediktevormwordt aangeleverd,
isderuimte netvoldoendeomdeinstallatie
inDokhavenvooreenkwartteontlasten
met betrekkingtot vanstikstof De effluentkwaliteit neemt daarmeeinruime mate
toe".Schellenkanzichvoorstellendat niet
allezuiveringsbeheerders staan tedringen
omdeSHARON-Anammoxcombinatie toe
tepassen."Dezetechniek isalleennogmaar
inzetbaar ingeconcentreerdestromen met
eenrelatieve hogetemperatuur.Wemoeten
nu nietdeindrukgaan wekkendat heteen
procesis,dat directopiedere willekeurige
afvalwaterzuivering toetepassen is.Alsik
mebeperk totdecommunale afvalwatetzuiveringen,dan isdetechniekvooralsnogvan
toepassing indeelstromen uitdeslibverwerking.InNederland komen inprincipeeen
tientalzuiveringsinstallaties hiervoor in
aanmerking.Dokhaven isuiterst compact
tenaanzienvande deelstroombehandelingen.Schellenzegt voorstander tezijn van
het breder inzetbaar maken vandezerevolutionaire'stikstofverwijderingsroute' dan nu
hetgevalis."Ç

Micro-organisme
DevoormaligeGistBrocadesheeft de
Anammox-bacterie ontdektzonder teweten
wat haareigenschappen waren,aldusAndy
Schellen,productmanager afvalwatertechnologiebijZHEW."Duidelijk wasweldatde
proefinstallatie micro-organismen bevatten
dieeffectief stikstofomzetten.DeTU Delft
heeft hetonderzoek overgenomen,debacteriegeïsoleerd en bekekenonderwelkevoorwaardendebacterie wildegroeien.Opbasis
vandiekennis ishetAnammox-procesop
schaalontwikkeld".Omereenserieusproces
vantemaken isbiologische waterzuiveringenfabricant Pâqueserbij betrokken."Dokhavenzatmeteenafvalwaterprobleem en
viahetSHARON-proces isZHEWtotdeze
samenwerkinggekomen",zegtSchellen."De
SHARON-installatie dieinDokhaven staat,
zetookzonderdeAnammox-toevoeging
ammonium ominstikstof Datisopzich
ookaleeneffectievere manier dandetradiH20
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