Biologische defosfatering in een deelstroom op de rwzi Heemstede

Inleiding
Krachtens de amvb fosfaatverwijdering
moet per 1995 vérgaand fosfaat uit afvalwater worden verwijderd. In dat licht
werd bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland in 1989 onderzoek gestart naar
biologische defosfatering in een deelstroom in combinatie met een korrelreactor. Het onderzoek werd uitgevoerd
met behulp van een proefinstallatie op
semi-technische schaal. Met de gevonden
dimensioneringsgrondslagen kan dit
systeem vervolgens worden geïntroduceerd op praktijkschaal.
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Theorie biologische defosfatering
Biologische defosfatering is een systeem
waarbij zich in het actief slib bacteriën
ophopen die meer fosfaat opnemen dan
voor de celgroei noodzakelijk is (luxury
uptake). Deze bacteriën komen voor in
actief slib dat afwisselend aan aërobe en
anaërobe omstandigheden wordt blootgesteld.
Onder anaërobe omstandigheden vindt
fosfaatafgifte plaats. Hiertoe moeten lagere
vetzuren, bij voorkeur azijnzuur, beschikbaar zijn voor deze organismen. Deze
vetzuren zijn of aanwezig in het afvalwater, of worden door bacteriën in het
actief slib uit andere componenten geproduceerd, of worden kunstmatig toegevoegd. Onder aërobe omstandigheden
wordt vervolgens weer fosfaat in overmaat
opgenomen.

Samenvatting
In het kader van de amvb fosfaatverwijdering is bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland op semi-technische schaal onderzoek uitgevoerd naar biologische
defosfatering in een deelstroom in combinatie met een korrelreactor.
In dit onderzoek zijn dimensioneringsgrondslagen bepaald voor de praktijk.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de zomersituatie en de wintersituatie. In de
wintersituatie zullen de nitraatconcentraties hoog zijn in verband met het ontwerp
van de rwzi. In de zomersituatie zijn lage nitraatconcentraties mogelijk. Omdat
nitraat het proces van fosfaatafgifte verstoort, kunnen de benodigde instellingen
gedurende de winter afwijken van de instellingen in de zomer.
De streefwaarde voor de P,otaai concentratie in het effluent bedroeg 1mg/l. De
benodigde hoeveelheid slib, die dagelijks in de deelstroom wordt behandeld,
bleek een factor 0,35 te zijn ten opzichte van de slibmassa die in de beluchtingstank van de rwzi aanwezig is. Deze verhouding wordt de slibarbeidsfactor
genoemd. In de wintersituatie moet naar schatting 25 mg acetaat per gram droge
stof worden gedoseerd, terwijl dit in de zomersituatie 10 mg acetaat per gram
droge stof is. De fosfaatverwijdering bleek stabiel en betrouwbaar te verlopen.
Voor verdere optimalisatie wordt onderzoek op praktijkschaal aanbevolen. Diverse
variabelen kunnen in de praktijk afwijken van het onderzoek op semi-technische
schaal.

gesteld aan anaërobe omstandigheden
onder toevoeging van lagere vetzuren met
als gevolg fosfaatafgifte. Vervolgens wordt
het slib gescheiden van het water. Dit slib
wordt geretourneerd naar de hoofdstroom
waar opnieuw fosfaat kan worden opgenomen. Met het deelstroomsysteem kan
de selectie van fosfaatophopende
organismen worden verbeterd en kan de
afgiftecapaciteit worden vergroot.
Er resteert een geringe volumestroom met
een relatief hoge fosfaatconcentratie. Het
Afb. 1- Schematische
weergave deelstroomdefosfatering.
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Behandeling met de korrelreactor
Een specifieke vorm van chemische
behandeling in de deelstroom is de korrel-
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De aanwezigheid van nitraat kan het
anaërobe proces van fosfaatafgifte storen.
Voor deze storing worden in de literatuur
verschillende verklaringen gegeven zoals
substraatconcurrentie, de aanwezigheid
van denitrificerende fosfaatophopende
bacteriën [1] en verstoring door intermcdiairen bij de denitrificatie [2].
Biologische defosfatering in de
deelstroom
In het deelstroomsysteem (zie afb. 1)
wordt een deel van het actief slib, meestal
vanuit het retourslib, onttrokken aan de
hoofdstroom. Deze stroom wordt bloot-

fosfaat in deze stroom moet met een
chemische methode worden verwijderd.
Omdat het een geringe volumestroom is,
kan dit relatief eenvoudig en efficiënt
gebeuren. Het verwijderde fosfaat wordt
separaat afgevangen van de biologische
slibproduktie waardoor er potentieel
mogelijkheden bestaan voor hergebruik.
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reactor [3]. Deze bestaat uit een opwaarts
doorstroomde verticale buis welke is
gevuld met zand. Dit zand bevindt zich
door de opwaartse snelheid in gefluïdiseerde toestand. Aan de onderzijde
van de reactor wordt kalk toegevoegd ter
verhoging van de pH. Hierdoor wordt het
oplosbaarheidsprodukt van calciumfosfaat
overschreden. Onder de juiste condities
zal calciumfosfaat zich als een kristalprodukt afzetten op de zandkorrels. Dit
resulteert in een korrelprodukt met naar
verwachting gunstige eigenschappen voor
hergebruik.
Proefinstallatie biologische
defosfatering
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland
is in 1989 een proefinstallatie gebouwd op
semi-technische schaal om het proces van
biologische defosfatering in de deelstroom
nader te bestuderen en vervolgens te
kunnen dimensioneren. Deze proefinstallatie wordt weergegeven in afbeelding 2. Dimensioneringsgrondslagen
worden gegeven in tabel I.
TABEL I - Dimensioneringproefinstallatie.
Influentpomp:
Selector:
Beluchtingstank:
Recirculate:
Nabezinktank:

Afgiftetanks:
Indikker:
C0 2 -stripper:
Korrelreactor:

maximaal 1000 l/uur
verblijftijd 10minuten bij D\\"A
2.500 liter
900 l/uur
diameter: 1,5 m
inhoud: 1.900 liter
maximale oppervlaktebelasting:
1,3 m/m 2 /u
aantal:2
inhoud per stuk: gemiddeld
95 liter (instelbaar}
diameter: 1 m
inhoud: 530 liter
inhoud 2:0 liter
diameter: 2,15 cm

Onderzoekvragen
Het onderzoek spitste zich toe op een
viertal aspecten die als bepalend worden
beschouwd voor de dimensionering.
Slibarbeidsfactor:
De selectie van fosfaatophopende microorganismen moet voldoende groot zijn.
Als er van uitgegaan wordt dat deze
selectie in de deelstroom tot stand komt,
dan is de hoeveelheid slib in die deelstroom een bepalende parameter. Deze
hoeveelheid wordt uitgedrukt als de
slibarbeidsfactor, verder afgekort als SAF
[4]. De SAF is gedefinieerd als:
Slibmassa verpompt naar de deelstroom
(kg droge stof/dag)
Slibmassa in de beluchtingstank aanwezig
(kg droge stof
Afgiftccapaciteit
De fosfaatafgiftecapaciteit staat centraal in

het functioneren van de deelstroomdefosfatering. Deze capaciteit is het produkt van
het aantal fosfaatophopende bacteriën en
de opnamecapaciteit per bacterie. Het
aantal fosfaatophopende bacteriën is
gecorreleerd met de SAF. Als de SAF te
laag wordt, zal de maximale capaciteit van
de organismen te beperkt worden.
Acetaatdosering:
De selectie van micro-organismen wordt
mede bepaald door de opname van
acetaat. Acetaat wordt gezien als de
belangrijkste voeding voor de defosfaterende bacteriën. In dit systeem wordt
acetaat gedoseerd in de deelstroom.
Onbekend is in hoeverre er in het
zuiveringsproces acetaat als intermediair
ontstaat dat door deze organismen ook
wordt benut.
Fosfaatbalans:
In de deelstroom wordt fosfaat afgegeven
en vervolgens verwijderd in de korrelreactor. Naast de omvang van de afgifte
wordt de verwijderde fosfaatvracht
beïnvloed door het afscheidingsrendement van de slib-waterscheiding en
het rendement in de korrelreactor.
Onderzoek op de rwzi Heemstede
Met de proefinstallatie is op een drietal
lokaties onderzoek verricht, waarbij
gebruik is gemaakt van het voorbezonken
afvalwater van de praktijkinstallaties. Dit
artikel beperkt zich tot het onderzoek op
de rwzi Heemstede, dat duurde van
januari 1992 tot december 1993. In de
proefinstallatie werd het influentdebiet
van de praktijkinstallatie gevolgd naar rato
van de volumina van de beluchtingstanks.
In de deelstroom werden de beide
geroerde tanks in serie geplaatst om het
nitraatgehalte goed te kunnen regelen. De
eerste tank dient daarom als denitrificatietank, de tweede tank is de eigenlijke
fosfaatafgihetank. In beide tanks is
natriumacetaat gedoseerd.
Uitgangspunten en werkwijze
Een aantal uitgangspunten bij het onderzoek is ontleend aan het voorgaande
onderzoek op andere lokaties [4]. Deze
uitgangspunten zijn bij de aanvang van het
onderzoek te Heemstede aangehouden.
De belangrijkste punten zijn:
Verblijftijdfosfaatafgiftetank
In batchexperimenten is een minimumverblijftijd van 2 uur vastgesteld [4].
Ter compensatie van de verblijftijdspreiding in de volledig gemengde afgiftetank is gekozen voor een gemiddelde
verblijftijd van 4 uur.

Rendement korrelreactor
In het voorgaande onderzoek werd de
werking van de korrelreactor verbeterd
van 60% naar 80% [4].Hierdoor vindt
minder interne recirculatie van fosfaat
plaats. De dimensioneringsgrondslagen
die hieruit voortkwamen zijn in dit onderzoek niet ter discussie komen te staan.
Volstaan wordt met een overzicht van de
belangrijkste ontwerpcriteria in tabel II.
TABEL II - Ontwerpcriteria korrelreactor.
Opwaartse snelheid:
40 m/uur
Recirculatie:
3 maal het toevoerdebiet
Calcium:!' verhouding: >3
pH:
8-9
Rendement per passage: 50%
Rendement totaal:
80%
Zandfractie:
0,4-0,6 mm

De korrelsamenstelling is gedurende het
gehele onderzoek variabel geweest. De
hoogste gemeten P-gehaltes overschrijden
de streefwaarde van 10% voor hergebruik.
Slib-waterscheiding
Aanvankelijk werd bij het onderzoek in de
proefinstallatie uitgegaan van gravitatieindikking met hoogbelaste indikkers met
een belasting van 75 kg droge stof/
m 2 *dag. Er werd rekening gehouden met
indikking tot 1,5% droge stof. Uitgaande
van een toevoerconcentratie van gemiddeld 0,6% droge stof wordt een
hydraulisch rendement bereikt van 60%.
Met behulp van mechanische slib-waterscheiding kan het slib worden ingedikt tot
6% waardoor het hydraulische rendement
90% bedraagt. Hierdoor vindt minder
interne recirculatie van fosfaat plaats zodat
minder slibmassa in de deelstroom behandeld hoeft te worden.
Als de te verwijderen P-vracht in de
korrelreactor op 100% wordt gesteld dan
zal in de situatie met gravitatie-indikking
en een laag rendement van de korrelreactor de P-tocvoer (en dus de toe te
voeren slibmassa) gelijk moeten zijn aan
100/(0,6 *0,6) = 278%. Hij mechanische
indikking en een hoog rendement van de
korrelreactor kan worden volstaan met
een P-toevoer van 139% (100/(0,9*0,8)).
Als de afgiftecapaciteit de beperkende
factor is voor de resultaten, dan is een
reductie tot 50% mogelijk. Als de selectie
van fosfaatophopende organismen beperkend is, dan zal een reductie van de deelstroom leiden tot een verminderde
fosfaatafgifte per gram droge stof, en
daarmee tot een vermindering van het
eindresultaat.
Om aan te tonen dat een dergelijke aan-
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passing in de slib-waterscheiding tot een
vermindering van de dimensionering van
de deelstroom kan leiden, werd dit op een
voorgaande lokatie onderzocht door de
procesvoering aan te passen [4].
In tabel III worden de resultaten gegeven.
Uit de resultaten blijkt dat de reductie van
de deelstroom mogelijk is. Kennelijk is de
selectie van fosfaatophopende organismen
niet beperkend geweest.
TABEL III - Werking proefinstallatie met verschillende
fosfaatbalansen (lokatie rwzi Leiden Noord) [4].
SAL:
Rendement
deelstroom:
Acetaatdosering:
Ptotaal effluent

0,4
36
38
0,7

0,2 dag-'
72 %
29 mg/g droge stof
0,8 mg/I

Werkwijze
Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd.
Telkens werd gedurende een fase de
procesvoering zo veel mogelijk constant
gehouden. Afhankelijk van de resultaten is
telkens één parameter tegelijk gewijzigd.
Op deze wijze is getracht de dimensionering te optimaliseren. Gedurende het
onderzoek zijn de volgende parameters
gevarieerd.
Het nitraatgehalte in het effluent
Het is denkbaar dat de deelstroom in de
winter (hoge nitraatgehalten) anders moet
worden bedreven dan in de zomer (lage
nitraatgehalten). Beide situaties zijn
onderzocht.
De slibarbeidsfaetor
Getracht is om deze factor te minimaliseren met behoud van een fosfaatconcentratie van maximaal 1mg/l in het effluent.
De SAF bepaalt in belangrijke mate de
afmetingen van de deelstroom.
Deacetaatdosering
Getracht is om de dosering te minimaliseren.
Resultaten onderzoek
Algemeen
De beperkte terugvoer van fosfaat door
mechanische indikking moest worden
gesimuleerd. Dit werd aanvankelijk
gedaan door de toevoer van de gravitatieindikker te verdunnen met effluent. Dit
leidde echter tot sterke drijflaagvorming in
de indikker door denitrificatie. Daarom
werd de verdunning afgekoppeld. Om
desondanks de resultaten met een
beperkte terugvoer van fosfaat te kunnen
beoordelen, is de fosfaatconcentratie in
het effluent rekenkundig gecorrigeerd
voor het te veel teruggevoerde fosfaat.
Deze methode heeft als nadeel dat het
onzeker is of de fosfaatopname in de

TABEL IV - Gemiddelde instellingen perjase.
Läse

1
2
3
4
5
6
7
8

Slibbelasling
g BZV/g DS/d
0,045
0,035
0,043
0,048
0,044
0,053
0,067
0,042

SAL
dag-'

0,49
0,39
0,37
0,28
0,35
0,39
0,35
0,21

42
76
54^15
33
23
IS
6
23

TABEL V- - Gemiddelde resultaten per fase.
p
Fase
PtMaa,
Rend,
1
totaal
eff.
inf.
mg/l
%
mg/l
1
2
3
4
5
6
7
8

5,7
4,5
4,8
6,2
5,4
4,8
5,5
8,1

0,8
0,9
0,7
0,6
0,4
0,4
1,1
3,2

NO,

Acetaatdosering
P-afgifte
mg/g DS

86
81
85
90
94
94
89
60

Totaal
mg/g DS

g/d

mg/l

51
84
62^23
34
26
2(1
S
25

226
310
176
111
93
71
29
55

17
16
18
6/7
7,6
5,4
5,2
6,2

resultaat

Nkj
eff.
mg/l

N03
eff.
mg/l

N,„M|
rend.

P-afgifte

inf.
mg/l

%

mg P/g DS/dag

37
29
33
43
32
32
34
48

2
2
2
6
3
4
5
8

17
16
18
6,7
7,6
5,4
5,2
6,2

19
38
59
71
67
67
69
70

1,6
4,2
4,2
5,7
4,6
4,9
3,9
5,2

beluchtingstank gevoelig is voor de
fosfaatconcentratie. Dit kan er toe leiden
dat bij lagere concentraties in de uiteindelijke praktijksituatie de fosfaatopname tegenvalt. Er wordt echter gemeld
dat fosfaatverwijdering tot zeer lage
concentraties mogelijk is [5]. Aangenomen
wordt vooralsnog dat dit effect van ondergeschikte betekenis is.
Resultaten per onderzoeksperiode
In tabel IV worden de procesomstandigheden gegeven per periode. Door 'natuurlijke variaties' van enkele procesvariabelen, zoals influentdebiet en concentraties, zijn ook overige procesvariabelen
beïnvloed. Daarom zijn per fase gemiddelden gegeven. Een uitzondering
hierop vormt de acetaatdosering in fase 3.
In deze fase werd de acetaatdosering geleidelijk verlaagd, totdat de fosfaatconcentratie in het effluent steeg tot boven de
gewenste waarde. De parameters die
werden gevarieerd zijn in de tabel onderstreept.
Tabel V geeft per periode de gemiddelde
kwaliteit van influent en effluent. Aan het
einde van fase 3 werd de grens bereikt
van de instelling onder nitraatrijke condities. In fase 7 werd de grens bereikt van
de instellingen onder nitraatarme condities (P-effluent > 1mg/l). De benodigde
acetaatdosering onder nitraatarme condities wordt geschat op circa 10 mg acetaat
per gram droge stof.
Het verloop van de fosfaatverwijdering
was doorgaans stabiel. In afbeelding 3
wordt ter illustratie het dagelijkse verloop
van de fosfaatconcentraties gegeven voor
periode 6.

Afb. 3 - Dagelijks verloop van defosfaatconcentraties in
periode 6. (+ = Pm effluent; O = Porümeffluent)

Fosfaatbalansen
Tijdens de experimenten was de fosfaatbalans redelijk sluitend. Gemiddeld
werden de volgende fosfaatvrachten toeen aangevoerd:
influent:
24,8 g/dag
effluent:
4,6 g/dag
spuislib:
5,4 g/dag
supernatant: 15,9 g/dag
overschot:
1,1 g/dag
Het grootste gedeelte werd afgevoerd met
de overloop van de indikker. Voor de
praktijk betekent dit dat het grootste
gedeelte met de korrels uit de korrelreactor separaat van het biologische slib
kan worden afgevoerd.
Discussie
Met de proefinstallatie is aangetoond dat
het proces van biologische defosfatering in
de deelstroom stabiel kan worden toegepast. Op basis van het onderzoek op de
lokatie Heemstede zijn dimensioneringsgrondslagen vastgesteld.
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Er is desondanks sprake van enkele onzekerheden in het onderzoek.
De te veel teruggevoerde fosfaatvracht is
rekenkundig gecorrigeerd. Dit is een
reden om bij het ontwerp in de praktijk
een veiligheidsmarge te hanteren.
Een tweede onzekere factor is teruglevering van fosfaat vanuit de slibverwerking van de rwzi. Dit aspect moet
op praktijkschaal worden onderzocht.
Op basis van de fosfaatafgifte in de deelstroom, deze was niet zeer hoog in vergelijking met de richtlijn van 5 mg P/g droge
stof voor goed defosfaterend slib [5], kan
worden vermoed dat de SAP verder geminimaliseerd moet kunnen worden. Dit
werd ondersteund door het feit dat op de
voorgaande lokatie wel met een lagere
SAP kon worden volstaan [tabel III, [4]].
Tegen de verwachting in leverde een
verdere verlaging (fase 8) echter een
onvoldoende resultaat.
Mogelijkheden voor een verdere optimalisatie van de SAF moeten tijdens praktijkonderzoek nader worden vastgesteld.
Een verschil is geconstateerd tussen de
periode met een hoge nitraatbelasting, wat
hier synoniem staat met de wintersitualie,
en de resultaten met een lage nitraatbelasting, wat hier synoniem staat met de
zomersituatie. Dit verschil kan worden
verklaard door een bijdrage van de hoofdstroom in de selectie van fosfaatophopende organismen. Deze bijdrage
kan afkomstig zijn van acetaat of andere
geschikte substraten die als tussenprodukt
van de afbraak van BZV ontstaan. De
bijdrage wordt minder waarschijnlijk naarmate de nitraatbelasting toeneemt. Voor
de praktijk kan de betekenis zijn dat de
deelstroom in de winter anders moet
worden bedreven dan in de zomer.
Conclusies
Op grond van het onderzoek kunnen de
volgende conclusies worden getrokken:
- Met de proefinstallatie zijn dimensioneringsgrondslagen gevonden voor de
defosfatering in de deelstroom op de rwzi
Heemstede.
- Een SAF van 0,35 dag -1 is voldoende
voor een goede defosfatering. Mogelijkheden tot verdere verlaging zijn onzeker.
- Een acetaatdosering van circa 25 mg/g
droge stof is voldoende onder nitraatrijke
condities. Onder nitraatarme condities is
een acetaatdosering van circa 10 mg/g
droge stof voldoende.
Vervolg
In navolging op dit onderzoek is te Heemstede een deelstroominstallatie gebouwd
op praktijkschaal. Met deze installatie zal
het onderzoek op praktijkschaal worden
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voortgezet, uitgaande van de optimale
instellingen zoals die in het pilot-onderzoek werden gevonden. Hierbij zal
worden beoordeeld in hoeverre er sprake
is van opschalingseffecten. Omdat de
installatie te Heemstede een onderzoekinstallatie is, zijn ook veiligheidsmarges in
acht genomen. Voor een verdere beschrijving van deze installatie wordt verwezen
naar Mulder [6].
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FDM opent pompstation Buitenterp in Almere-Buiten
De NV Flevolandse Drinkwater Maatschappij heeft op 15 december jl. een
nieuw distributiepompstation in AlmereBuiten in gebruik genomen. De opening
van het pompstation is verricht door
mevrouw A. E. Bliek-de Jong, wethouder
in de gemeente Almere en presidentcommissaris van de FDM. Ter gelegenheid van de opening werd het eerste
drinkwater door een loopploeg van
FDM-medewerkers van het bestaande
distributiestation Westerterp naar het
nieuwe distributiestation Buitenterp
gebracht.
De FDM pompt grondwater op en zuivert
dit tot drinkwater, dit gebeurt op twee
waterwinstations: op Bremerberg in OostFlevoland en op Fledite in Zuid-Flevoland.
Van daaruit wordt het drinkwater rechtstreeks naar de inwoners van Dronten en
Zeewolde gepompt, maar voor Lelystad
en Almere gebeurt dat via de tussenschakeling van distributiepompstations.
In een distributiepompstation wordt het
drinkwater opgeslagen in afgesloten
reservoirs, vervolgens wordt het vanuit de

Opening distributiestation
Buitenterp in
Almere-Buiten door
president-commissaris
mm. A. E. Bliek-de Jong.

reservoirs naar de verbruikers gepompt.
Zo'n tussenstation maakt het mogelijk om
de sterk variërende verbruiken in een
grote stad, waar 's ochtends heel veel
water wordt gebruikt en 's nachts bijna
niets, wat af te vlakken.
De inhoud van de opslagreservoirs op
Buitenterp is 8.000 m 3 : dit is ongeveer de
helft van de hoeveelheid drinkwater die
Almere op een gemiddelde dag gebruikt.
Er worden vier pompen geplaatst, die
samen maximaal 3.200 m 3 per uur kunnen
verpompen. De totale bouwkosten
bedragen ruim 8,5 miljoen gulden.
Buitenterp is het tweede distributiepompstation in Almere. Het eerste werd in 1982
gebouwd, maar door de groei van Almere
is de capaciteit hiervan te klein geworden.
Tezamen zijn de distributiestations
zodanig gedimensioneerd dat bij uitval
van één station het andere de gehele
drinkwatervoorziening op gang kan
houden: de FDM voldoet hiermee dan
ook aan de landelijke aanbevelingen
inzake de leveringszekerheid van het
drinkwater in Almere. (Persbericht FDM)

