Verslagvan deworkshopgehoudenop24 en25 november 1994 in Darmstadt

'Auswirkungen derPhosphorelimination aufdie Schlammbehandlung'

De som van de - SRP fracties geeft de
chemische gebonden fosfaat weer, de som
van de - NRP fracties geeft de biologische
gebonden fosfaat weer. Met deze indeling
is vast te stellen dat bij biologische defosfatering in slib uit de anaërobe tank het
fosfaatdeel dat als polyfosfaat aanwezig is
circa 40% van de totale fosfaathoeveelheid
in dit slib vertegenwoordigd, in slib uit de
aërobe tank bedraagt dit aandeel 70%.

1. Inleiding
Op 24 en 25 november 1994 is er door het
institut WAR (Wasserversorgung, Abwassertechnik, Abfalltechnik, Umweltund Raumplanung) van de Technische
Hochshule Darmstadt een workshop
georganiseerd over de invloed van fosfaatverwijdering op de slibverwerking van
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Er
waren ongeveer 15 deelnemers vanuit
diverse universiteiten en ingenieursbureaus. Vanuit Nederland waren er deelnemers van de LUW, Witteveen+Bos en
Tauw Milieu. Organisator van het geheel
was de heer N.Jardin, een medewerker
van professor Popel. De reden voor het
organiseren van de workshop was gelegen
in het feit dat volgens verscheidene
onderzoekers van universiteiten het aspect
van slibverwerking vaak te zeer onderbelicht werd op de conferenties over fosfaatverwijdering. Deze workshop was bedoeld
om de laatste inzichten op dit gebied uit te
wisselen, en nieuwe onderzoekvragen te
genereren.
De onderwerpen die zijn behandeld, zijn
in te delen in drie categorieën:
- wetenschappelijke studies naar het
vóórkomen van fosfaat in slib
- relatie tussen defosfatering, slibproduktie en slibverwerking
- pilot-plant- en praktijkervaring met
slibverwerking bij biologische defosfatering

De heerJardin van de TU Darmstadt heeft
ook o.a. de methode van Psenner toegepast voor onderzoek naar de binding
van fosfaat aan slib. De doelstelling van
het onderzoek is om te verklaren waarom
in Duitsland bij biologische defosfatering
er vrijwel geen sprake is van significante
fosfaatterugvoer met rejectiewater na slibgisting. De hypothese hierbij is dat er
weliswaar fosfaatafgifte plaatsvindt in de
gistingstank, maar dat dit fosfaat weer
wordt vastgelegd door fysisch-chemische
processen. Pen belangrijk aspect dat
hierbij een rol speelt is de met fosfaatafgifte samenhangende afgifte van
tegenionen (kationen) uit de cellen. Deze
kationen zijn voor een groot deel magnesium-ionen. Samen met de in de
gistingstank aanwezige fosfaat en ammonium kan dit magnesium struviet vormen,
wat resulteert in een chemische fosfaatbinding. Deze theorie wordt bevestigd
door verscheidene experimenten. Ook
aluminium kan een belangrijke rol spelen
bij de chemische binding van fosfaat.
Aluminium is een element dat voorkomt
in zeolieten die bijvoorbeeld in wasmiddelen aanwezig zijn. De in zeolieten
aanwezige aluminium-ionen kunnen
worden uitgewisseld voor andere
kationen. De aluminium-ionen kunnen
vervolgens het fosfaat binden. Ook deze
theorie wordt door experimenten bevestigd. Calcium blijkt een veel minder
belangrijke rol in de chemische binding
van biologisch afgegeven fosfaat te spelen.
Als gemiddelde waarden wordt aangegeven dat na slibgisting ongeveer
20-25% van het fosfaat in de vorm van
struviet is vastgelegd, 20% op andere
wijze chemisch is gefixeerd (o.a. met Al),
dat 30-40% van het fosfaat organisch

2. Het vóórkomen van fosfaat in slib
Mevrouw Schönbom van de TU Dresden
hield een voordracht over analyse-•
technieken om de binding van fosfaat aan
slib te kunnen karakteriseren. Vooral de
methode van Psenner werd nader toegelicht. Deze analysetechniek onderscheidt de verschillende fosfaatfracties
door een verschil in ontsluitingsmethodiek. In een oplopende reeks
worden steeds sterkere ontsluitingsmiddelen toegepast waardoor steeds
hechter gebonden fosfaat wordt bepaald.
Op deze wijze komt mevrouw Schönbom
tot een verdeling van fosfaat in 8 fracties,
deze fracties worden schematisch weergegeven in tabel I.
TABEL I- Fosfaatfracties in slib.
Extractiemiddel

Reactie-omstandigheden

gedestilleerd water (KW)

10 min.,20°C

Na-bicarbonaat/
Dithioniet oplossing (BD)
1 N NaOH

30 min., 40°C
16h, 20°C

Code

Geëxtraheerde fosfaatverbindingen

KW-SRP:
KW-NRP:

Opgeloste en licht geadsorbeerde P
Opgeloste poly-P brokstukken, als
gevolg van afgestorven cellen
Aan [Jzerhydroxyde gebonden P
P afkomstig van celmaleriaal
Aan Aluminiumhydroxyde
geadsorbeerde P
Puit DNA, en uit Poly-P, opgeslagen in de cel
Ca-, Mg-, en Al-fosfaat
Restgehalte aan organische P

BD-SRP:
BD-NRP:
NaOH-NRP
NaOH-SRP:

0,5 N HCL

16h, 20°C

HC1-SRP;
HC1-NRP:

gebonden is en dat 15-25% in opgeloste
vorm aanwezig is. Hiermee kan worden
berekend dat bij biologische fosfaatverwijdering een fosfaatterugvoer met
rejectiewater na de slibgisting van slechts
17% te verwachten is.
Bij de EAWAG in Zwitserland wordt o.a.
door deheer Wildonderzoek gedaan met
een proefinstallatie voor biologisch defosfateren. Ook de heer Wild kent een
belangrijke rol toe aan struvietvorming
voor de vastlegging van biologisch afgegeven fosfaat in de gistingstank. In
tegenstelling tot de heer Jardin kent de
heer Wild wel daarnaast een grote rol toe
aan calciumfosfaat voor deze vastlegging.
Deze calciumionen komen volgens de
heer Wild uit de zeolieten in het afvalwater, deze zeolieten treden ook op als
kristallisatiekernen. Aluminium afgifte
door zeolieten vindt volgens de heer Wild
slechts plaats bij zeer lage pH (4,6), en
kan dus vrijwel geen rol spelen in de vastlegging van fosfaat in de slibgistingstank.
Door de hoge concentraties van calcium
en fosfaat in de gistingstank wordt volgens
de heer Wild het oplosbaarheidsprodukt
van Brushiet (CaHP0 4 .2H 2 0) en
Hydroxyapatiet (Ca5(P0 4 ) 3 OH) ruim
overschreden. De heer Wild komt op de
volgende verhouding van fosfaatvormen
in slib: 35% organisch gebonden, 19% als
calciumfosfaat, 16% als struviet, 8% aan
zwevende stof geadsorbeerd en 22% als
orthofosfaat.
Mevrouw Sanders van de LUW gaf een
presentatie van de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheid om afgegeven
fosfaat in de-gistingstank met ijzerhydroxyde slib uit de drinkwaterbereiding
vast te leggen. Onderzocht is zowel de
efficiëntie van de fosfaatverwijdering met
dit slib, als de invloed van het drinkwaterslib op de anaëroob-biologische processen
in de slibgistingstank. Met een dosering
van drinkwaterslib in een verhouding van
1,3 tot 2,0 mgFe/mgP zijn fosfaat-verwijderingspercentages van 82 tot 98%
bereikt, dit leverde een extra slibproduktie
op van circa 13%op basis van droge stof.
Door verbeterde slibontwatering neemt
het volume aan af te voeren slib echter af.
De toevoeging van drinkwaterslib aan de
gistingstank had geen negatief effect op de
anaëroob-biologische processen, op de
methanogenese had de dosering zelfs een
licht positief effect. De biologische
processen zelf hebben een duidelijk
stimulerende rol in de binding van fosfaat
aan het ijzerhydroxyde, met name de
processen acetogenese, acidogenese en
hydrolise zijn hierbij van belang.
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3. Defosfatering en slibverwerking
ProfessorPopelgaf een overzicht van waarnemingen en berekeningen over de
invloed van chemische defosfatering op
de slibproduktie. Bij een i.e. van 60 g BZV
is er een extra slibaanwas van 10 g
d.s./(i.e.)d. bij simultane precipitatie met
aluminiumzouten en 13 g d.s./(i.e.)d. met
ijzerzouten. Precipitatie met aluminium
levert wel meer slibvolume op. Voor preprecipitatie, simultane precipitatie en
naprecipitatie komt Popel op een extra
slibaanwas van respectievelijk 20, 10 en
15 g d.s./(i.e.)d. Bij simultane precipitatie
kan een invloed op de SVI worden
verwacht. Bij een oorspronkelijke SVI <
100 ml/g kan een negatief effect worden
verwacht. Bij een SVI > 100 ml/g kan een
postief effect worden verwacht.
In de presentatie van deheerJardin kwam
naar voren dat ook bij biologische defosfatering met een extra slibproduktie
rekening moet worden gehouden. Naast
de opname van fosfaatmoleculen in de cel
worden ook tegenionen van deze fosfaatmoleculen (Mg en K) opgenomen. Hierdoor kan bij een P-verwijdering van 1,5 g
P/(i.e.)d. een extra slibproduktie van 4,5 g
d.s./(i.e.)d. worden verwacht. Deze
toename is bijvoorbeeld 35% van de slibtoename door simultane chemische precipitatie met ijzerzouten. Als daarnaast nog
additionele chemische defosfatering dient
plaats te vinden kan de extra slibproduktie
nog verder toenemen.
De heerMüller van het ingenieursbureau
Weber gaf de resultaten weer van een
studie naar de relatie tussen chemische
defosfatering en slibeigenschappen.
In algemene zin kan gesteld worden dat
indikken en ontwateren van slib na
chemische defosfatering gunstiger
verloopt, dan zonder chemische defosfatering.
4. Pilot-plant- en praktijkervaringen
De heerAspegrenpresenteerde de
ervaringen naar aanleiding van pilot-plant
onderzoek bij de rwzi van Malmö te
Zweden. Bij deze rwzi zal het water gezuiverd worden over twee straten, een
straat met een hoog belast actief-slibproces, oxydatiebedden en postdenitrificatie en een straat met een laag belast
actief-slibproces. Beide actief-slibprocessen zijn ontworpen voor biologische
defosfatering. Vooral vanwege het niet
gestabiliseerde slib uit de hoog belaste
straat, is er voor gekozen onderzoek uit te
voeren naar het vergisten van het secundaire spuislib. Het afvalwater van Malmö
bevat onder meer 4-5 mg/l fosfaat,
100 mg/l calcium, 16 mg/l magnesium en

TABEL II - Resultaten onderzoek • Malmö.
Parameters

Hoog belaste actief-slib straat
niet vergist

vergist

Laag belaste actief-slib straat
niet vergist

vergist

Totaal-P in slibmonster (mg/l)
1120
Totaal-P in waterfase slibmonster (mg/l)
Pgebonden aan Me in slib (mg/l)
197(18%)
Pals onderdeel van celmateriaal (mg/l)
513 (46%)
Poly-Pinslib (mg/l)
410 (37%)

1110
354 (32%)
730(65%)
26 (2%)

heeft een pH van 7,2. In tabel II worden
enkele resultaten gepresenteerd.
Wat opvalt is dat bij zowel het secundaire
slib uit de laag belaste als uit de hoog
belaste straat er een verschuiving plaatsvindt van biologisch gebonden naar
chemisch gebonden fosfaat. Ook komt een
behoorlijk deel van het fosfaat (32 en
24%) in de waterfase terecht. Dit fosfaat
kan met rejectiewater teruggevoerd
worden naar de zuivering. De chemische
binding wordt volgens Aspegren met
name veroorzaakt door aluminium, ijzer
en magnesium (MAP). Door het feit dat
deze chemische binding optreedt, zal er,
ondanks fosfaatafgifte in de gistingstank,
toch voldoende fosfaat met het spuislib
worden verwijderd om aan de effluenteisen te voldoen.

De heer Vlekkevan Tauw Milieu tenslotte
gaf een overzicht van praktijkervaringen in
Nederland.
Gepresenteerd werden de methoden voor
fosfaatverwijdering die in Nederland zijn
onderzocht en uiteindelijk toegepast,
de belangrijkste vormen van biologisch
defosfateren in Nederland en de
ervaringen met terugvoer van fosfaat met
het rejectiewater. Een typische belasting
voor een rwzi in Nederland is:
- 54 g BZV/(i.e.)d.
- 220 l/(i.c.)d. aan afvalwater
- l,8gP/(i.e.)d.

De heer Wedi,uit München, gaf een overzicht van ervaringen met fosfaat terugvoer
op grote Duitse rwzi's.
Bij biologisch defosfaterende rwzi's met
voorbezinktanks in Duitsland worden
vaak gehalten van fosfaat in slib van 3 tot
4% gevonden (7% op basis van actieve
biomassa). Vaak wordt secundair spuislib
in Duitsland ook bij biologisch defosfaterende rwzi's vergist.
Terugvoer van fosfaat met rejectiewater is
echter relatief laag (10 tot max. 15% van
de influentvracht). Er is wel een
afhankelijkheid geconstateerd met de
lengte van de gistingsperiode, maar zelfs
bij een periode van 15 dagen is de terugvoer van fosfaat nog zodanig, dat geen
invloed op het proces te verwachten is.
Ook de heer Wedi heeft onderzoek
gedaan naar het vóórkomen van fosfaat in
verschillende fracties, hieruit blijkt
wederom de verschuiving van als polyfosfaat opgeslagen fosfaat naar chemisch
gebonden fosfaat. In de primaire indikker
vindt een aanzienlijke fosfaatafgifte plaats,
bovendien vinden daar niet de chemische
reacties plaats die in de slibgistingstank
het fosfaat weer vastleggen. Fosfaat terugvoer vanuit de primaire indikker kan
worden voorkomen door mechanische
indikking toe te passen, danwei een
gravitatie-indikking zonder roerwerk
(de afgegeven fosfaat blijft in de sliblaag
'zitten'), en door eventueel primair slib
gescheiden van secundair slib in te
dikken.

1070
216 (20%)
484 (45%)
370 (35%)

1060
250 (24%)
680 (64%)
130 (12%)

Om 1mg Ptot/1 als effluentwaarde te
bereiken moet 1,6 g P/(i.e.)d. worden
verwijderd. Bij een slibproduktie van 54 g
d.s./(i.e.)d. zal het slib:
1,6/54*1000 = 30 mg P/g.d.s.
moeten bevatten. Deze waarde is typisch
voor Nederlandse biologisch defosfaterende installaties.
Vaak wordt echter een fosfaatafgifte in de
indikker gevonden van 7 mg P/g.d.s.,
zodat het fosfaatgehalte in het slib terugloopt tot 23 mg P/g.d.s., en de effluentwaarde oploopt tot 2,5 mg P/l.
Ervaringen in Nederland met terugvoer
van fosfaat is vooral met rejectiewater van
de primaire indikker. Er zijn weinig
ervaringen met rejectiewater na vergisting,
aangezien dit zelden wordt toegepast.
Uitzondering hierbij is de rwzi van
IIolten, waar onder meer met dosering
van FeCl 3 in de slibindikker en Fe(OH) 2
(drinkwaterslib) in de gisting fosfaatterugvoer wordt voorkomen. Methoden om
fosfaatterugvoer vanuit de slibindikker te
voorkomen zijn chemische behandeling
van het rejectiewater en mechanische
slibindikking, direct gevolgd door ontwatering. Deze laatste methode wordt in
Nederland vaak als oplossing voor fosfaatterugvoer toegepast. Met name bij de
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
fosfaatverwijdering bij de TUD en de
LUW (in samenwerking met Tauw), waar
sprake is van relatief hoog belaste actiefslibsystemen met biologische fosfaatverwijdering, zal bestudeerd moeten
worden of slibgisting al dan niet het
proces van fosfaatverwijdering nadelig
beïnvloedt.
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5. Discussie
De tweede dag van de workshop was
bedoeld om een en ander nader te bediscussiëren. De discussie spitste zich toe
op de volgende onderwerpen:
- speelt calcium wel of geen rol bij de
precipitatie van in gisting afgegeven
fosfaat;
- zijn de besproken resultaten overal
toepasbaar, of is de samenstelling van
afvalwater met betrekking tot metalen,
calcium, fosfaat en zeolieten per land sterk
verschillend;
- is het belangrijk om secundair spuislib
van biologisch defosfaterende rwzi's te
vergisten.
Deze discussiepunten werden niet tijdens
de workshop opgelost, en geven weer
aanknopingspunten voor nader onderzoek
of studie.

primaire spuislib. Als een bestaande rwzi
(met slibgisting) wordt omgebouwd
voor biologische defosfatering, is het in
het kader van de informatie uit deze
workshop interessant om te onderzoeken
of er naast fosfaatafgifte, ook fosfaatvastlegging plaatsvindt in de gistingstank.
Met gisting van het secundaire slib kan
energie worden teruggewonnen, en een
slibreductie worden verkregen. Wel bezit
het slib dan een lagere calorische waarde,
wat van belang kan zijn bij slibverbranding. Er moet ook aandacht worden
besteed aan de slibindikking, bij voorkeur
dient dit mechanisch plaats te vinden. Bij
de nieuwe processen van de TUD en de
LUW/Tauw zal slibgisting vermoedelijk
noodzakelijk zijn om gestabiliseerd slibLe
produceren, hier moet zeker onderzoek
worden verricht naar fosfaatvastlegging in
de slibgisting.

6. Conclusies voor de Nederlandse
situatie
In Nederland wordt secundair spuislib uit
biologisch defosfaterende installaties
meestal niet vergist, wel eventueel het

Gerard Vlekke,
Tauw Milieu
(per 1-4-1995 GTD-Oost Brabant)

Waterkwaliteitsmonitoring
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- Aan de hand van een uitgebreid meetprogramma op een klein aantal lokaties
kunnen meer zinvolle uitspraken worden
gedaan dan aan de hand van beperkte
metingen op een groot aantal lokaties.

de gevallen zijn de data onvoldoende voor
uitspraken terwijl in minder dan 20% de
relevante marge niet wordt 'gehaald'
[Adriaanse, 1993],
6. Conclusies
- I let vaststellen van de doelstellingen
voor een meetnet is van groot belang voor
de uiteindelijke lay-out. Het niet opnemen
van doelstellingen zoals 'operationeel
beheer', 'onderzoek' of 'ontwikkeling en
kalibratie van modellen' kan verstrekkende gevolgen hebben.
- Hoewel het een subjectieve grootheid
betreft, is de relevante marge een bruikbaar instrument gebleken voor het
kwantificeren van de informatiebehoefte.
- Voor een aantal lokaties zijn de historische reeksen voor één of meerdere parameters niet toereikend voor frequentieonderzoek of zelfs niet aanwezig (25% van
de gevallen).
- Met de meetfrequenties zoals vastgelegd in het meetnet 1993 wordt in
minder dan 20% van de gevallen de
relevante marge niet 'gehaald'.
- Het lokatie-onderzoek werd bemoeilijkt
door het feit dat de beschikbare meetreeksen niet consistent waren (veel
ontbrekende waarnemingen, ongelijke
meetfrequenties, verschillende parameterpakketten per lokatie).
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formuleren, een taak/functieschema
opstellen etc.
12. Aandachtspunten/tips
Wij noemen de volgende aandachtspunten bij het opzetten van een milieuzorgsysteem:
- Formuleer de doelen (kernpunten) en
bedenk welke middelen en werkwijzen
nodig zijn om die doelen te bereiken.
- Stel een taak/functieschema op per
organisatie-onderdeel.
- Stel een projectbegroting op en zorg
voor financiering. Een oproep tot medewerking zonder de benodigde middelen
levert een sceptische houding op.
- Het management moet betrokkenheid
bij de te bereiken doelstellingen en het
systeem uitstralen. Als het management
niet enthousiast is kan het dat ook van de
werkvloer niet verwachten.(De voorzitter
van het projectteam moet bij voorkeur
iemand met aanzien zijn.)
- Probeer niet alle milieuproblemen
tegelijk op te lossen. Zet een beperkt
aantal concrete, haalbare acties op, gericht
op het verbeteren van het milieu. Concentreer verder de aandacht op het systeem
zonder dat het systeem doel op zich
wordt. Anders gezegd, pleeg geen revolutie
maar tracht een evolutie tot stand te
brengen. Het systeem biedt daarvoor de
structuur.
- Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande
werkwijzen en organisatie. Dit verhoogt
de acceptatie en bevordert betrokkenheid.
Te formele procedures die niet aansluiten
bij de werkorganisatie werken verstarrend.
- Stel allereerst de hoofdlijnen per
procedure vast alvorens deze worden
geschreven en betrek mensen die volgens
die procedures moeten werken bij het
opstellen ervan.
- Zorg voor een goede introductie van
het systeem. Presenteer het handboek niet
als wetboek/keurslijf. Zeg dat het gaat om
een proces gericht op verbetering van de
milieuzorg en dat aanpassingen van het
handboek altijd op initiatief van ieder
mogelijk is. Het handboek mag ook geen
papieren tijger worden. Beter geen
procedures dan papieren procedures.
- Zorg voor aanspreekpunten tijdens de
operationaliseringsstap.
- Bevorder betrokkenheid door:
• vraaggesprekken tijdens het opstellen
van procedures;
• werkbijeenkomsten;
• werkoverleg;
• concrete acties met duidelijk resultaat.
•

•

•

