Biologische defosfatering in combinatie met een
korrelreactor op praktijkschaal

Inleiding
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(rwzi) Heemstede van het Hoogheemraadschap van Rijnland is op semitechnische schaal onderzoek verricht naar
de toepassing van biologische defosfatering in een deelstroom in combinatie
met een korrelreactor [1, 2]. Het doel van
dit onderzoek was het ontwikkelen van
dimensioneringsgrondslagen voor dit
systeem van defosfatering.
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Samenvatting
Op de rwzi Heemstede van het Hoogheemraadschap van Rijnland (capaciteit
35.000 ie) is op praktijkschaal een installatie gerealiseerd voor biologische
defosfatering. De installatie maakt gebruik van biologische defosfatering in een
deelstroom, in combinatie met een korrelreactor. Met de korrelreactor zal een
hoogwaardig restprodukt worden geproduceerd met een hoog fosfaatgehalte.De installatie is het resultaat van vooronderzoek op semi-technische
schaal. In het ontwerp is rekening gehouden met mogelijkheden voor onderzoek.
In de komende jaren zal onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek is enerzijds
gericht op optimalisatie van de ontwerpcriteria, resulterend in een kostenoptimalisatie, en anderzijds op hergebruik van het fosfaathoudende restprodukt.

Afh. 1 - Schematische
weergave rwzi Heemstede
(35.000 ie), oude
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Inmiddels is bij het Hoogheemraadschap
van Rijnland de eerste installatie op praktijkschaal gerealiseerd op de rwzi Heemstede. Deze rwzi is van het type actief slib
met voorbezinking en gisting, en heeft een
capaciteit van 35.000 ie. Deze praktijkinstallatie moet een voorbeeldfunctie
vervullen voor andere nieuw te bouwen
installaties en is derhalve een demonstratie-installatie. Het onderzoek met de
zogenaamde demo-installatie zal enerzijds
gericht zijn op de bedrijfsvoering en het
technologische functioneren, en anderzijds
op het aspect hergebruik van het fosfaatprodukt uit de korrelreactor.
Dit artikel beschrijft de uitgangspunten
van de praktijkinstallatie, waarbij het voorgaande onderzoek als basis is genomen.
Vervolgens wordt beschreven welke
onderzoekvragen in de komende periode
moeten worden beantwoord.
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Afh. 2 - Schematische
weergave deelstroom
defosfatering.
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TABEL I - Belangrijke kentallen rwzi Heemstede.

Beschrijving rwzi Heemstede
De rwzi Heemstede is in 1989 in gebruik
genomen. De rwzi is gebouwd voor een
capaciteit van 35.000 ie. In afbeelding 1
wordt de rwzi schematisch weergegeven.
Tabel I geeft enkele belangrijke kentallen
van de installatie.
Bij het ontwerp van de rwzi is nog geen
rekening gehouden met vergaande stikstofverwijdering. Er is rekening gehouden
met volledige nitrificatie gedurende het
gehele jaar. Denitrificatie treedt volgens
de ontwerpgrondslagen slechts gedurende
de zomer op.
Ter beheersing van de slibbezinkbaarheid
is een onbeluchte selector geïnstalleerd.
Retourslib kan naar keuze gedeeltelijk

Capaciteit:
Grofvuilverwijdering, spleetwijdte:
Vlakke zandvang oppervlakte:
Voorbezinktank diameter:
Onbeluchte selector,
Beluchtingstank

Nabezinktanks, 2 stuks,
Voorindikker
Gistingstank
Na-indikker
Xeefbandpers,

inhoud:
verblijftijd:
inhoud:
beluchtingscapaciteit:
ontwerp slibbelasting:
diameter:
oppervlaktebelasting:
diameter
inhoud:
verblijftijd:
diameter:
capaciteit:

over de selector worden geleid. De
beheersing van de slibbezinkbaarheid

5.000
1.600
7
30
25
115
8
4.000
2*75
0,08
35,6
0,8
7,4
920
18
9,6
10

te

m 3 /uur
mm
m2
m
m3
minuten
m'
kg 0 2 /uur
g BZV/g ds/d
m
mVm 2 /u
m
m3
dagen
m
mVuur

gebeurt met wisselend succes. In de
praktijk loopt de waarde voor de slibindex
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Zeefbandpers

f^V^Fw
uiteen van 100 tot 250 ml/g, terwijl
volgens het ontwerp een maximale waarde
van 150 ml/g is toegestaan.
Uitbreiding rwzi
Algemeen
De rwzi Heemstede isin 1993 uitgebreid
met een deelstroom defosfateringsinstallatie. Inafbeelding 2wordthet
principe van deelstroomdefosfatering
schematisch weergegeven. Een gedeelte
van het retourslib wordt apart genomen en
anaëroob gemaakt, waarbij fosfaatafgifte
plaatsvindt. Vervolgens worden sliben
water van elkaar gescheiden. Het fosfaatarme slib wordt geretourneerd naarde
hoofdstroom. Het water, een geringe
volumestroom met een hoge fosfaatconcentratie, wordt verder behandeld met
een fysisch-chemische methode.
Deze deelstroominstallatie te Heemstede
wordt inafbeelding 3schematisch weergegeven. Intabel IIworden de dimensies
samengevat.
TABKI. II- Dimensies deelstroominstallatie.
Denitrificatietank:
Fosfaatafgiftetank:
Centrifuge:
Cascade:
Korrelreactor (incl. ree. factor 3^:

150 m3
180-270 m3
60 mVuur
60 mVuur
240 mVuur

Aanpassing hoofdstroom
Volgens deontwerpcriteria treedt geen
vérgaande denitrificatie op. Deontwerpslibbelasting bedraagt 0,08 g BZV/g
drogestof/dag. Ermag echter tocheen
goede denitrificatie worden verwacht.De
verwachtingen dat bij een slibbelasting
van 0,08 gBZV/g DS/dag geen vérgaande
denitrificatie optreedt zijn pessimistisch
ingeschat. Indepraktijk blijken de
mogelijkheden voor denitrificatie bij een
vergelijkbare slibbelasting wel degelijk

aanwezig. Dit wordt opmeerdere rwzi's
waargenomen. Bovendien isderwzi
Heemstede nunog niet volbelast, resulterend ineen lagere slibbelasting danhet
ontwerp.
In depraktijk variëren de nitraatconcentraties inhet effluent van derwzi Heemstede van enkele mg/l indezomertot
20 mg/l indewinter.
Om dedenitrificatie te optimaliseren
wordt sinds medio 1993 één derbeluchters discontinu bedreven. Voorhet
handhaven van voldoende stroomsnelheid
en menging istegelijkertijd indebeluchtingstank een voortstuwer geplaatst.
Onttrekking deelstroom
Vanuit het retourslib wordt een deelstroom verpompt naar de defosfateringsinstallatie. Deze onttrekking vindt plaats
vanuit één van devijzelputten vanhet
retourslib. Deslibmassa indeze deelstroom moet zoconstant mogelijk zijn om
de slibarbeidsfactor (SAF) [2],en daarmee
de beoordeling van hetproces reproduceerbaar tehouden. Om de concentratie
van het retourslib zoconstant mogelijk te
houden zijn deretourslibvijzels voorzien
van een frequentieregeling die wordt
gestuurd opbasis van de slibconcentratie
in het retourslib. Als deze daalt, bijvoorbeeld als gedurende denacht het influentdebiet gering is, dan wordt minder retourslib verpompt.
De aanvoerpomp van dedeelstroom is
ook frequentiegeregeld. Het debiet kan
variëren van 30 mVuur tot 60mVuur.
Denitrificatietank
De aanwezigheid van nitraat kanhet
proces van fosfaatafgifte verstoren. Omdat
in het ontwerp van derwzi Heemstede
rekening isgehouden met hoge nitraat-

concentraties indewinter, wordt in de
deelstroom eerst gedenitriticeerd. Daartoe
is een volledig gemengde denitrificatietank geplaatst met een inhoud van 150 m3.
Menging vindt plaats met behulp van een
propeller.
Als koolstofbron wordt azijnzuur gedoseerd. Dereden dat gekozen isvoor
azijnzuur, enniet voor het goedkopere
methanol, ishet feit dat een opslagen
doseerinstallatie voor azijnzuur een noodzakelijke voorziening isvoor fosfaatafgifte.
Gebruik van methanol zou een extra
opslag endoseerinstallatie van chemicaliën betekenen.
Om depHopdegewenste neutrale
waarde tehouden isook een dosering van
natronloog aanwezig. Dedosering vindt
plaats opbasis van een pH-meting in de
denitrificatietank.
Fosfaatafgifteta>ik
Na dedenitrificatietank, komt het slibin
de fosfaatafgiftetank. Deze tank is eveneens volledig gemengd met behulp van
een propeller. Deinhoud van detank
bedraagt 300 m3, maar met een instelling
van dehoogte van devloeistofspiegel kan
ook een geringere nuttige inhoud worden
ingesteld.
Voor fosfaatafgifte wordt azijnzuur gedoseerd. Evenals indedenitrificatietank is
een dosering aanwezig van natronloog,
gestuurd opbasis van een pH-metingin
de tank.
Centrifuge
Na defosfaatafgifte moeten slib enwater
worden gescheiden. Dit kan opverschillende wijzen plaatsvinden. Gekozen is
voor mechanische scheiding. Het voordeel
hiervan ten opzichte van gravitatieindikking is, dat hogere slibconcentraties
kunnen worden bereikt. Hiermee neemt
de volumestroom van hetingedikte slibaf,
en devolumestroom van het afgescheiden
water neemt toe. Degehele deelstroominstallatie kan hiermee beperkt van
omvang blijven [1,2]. Nadelen van
mechanische scheiding zijn een duurdere
installatie enhet gebruik van polymeer
voor de afscheiding.
Voor derwzi Heemstede isvoor deslibwaterschciding een centrifuge geplaatst
met een capaciteit van 60 m 3 /uur (AlphaLaval). Als hulpstof wordt gebruik gemaakt van polymeer, dat in vloeibare
vorm wordt ingekocht.
Afvoer ingediktslib
Het ingedikte slib wordt geretourneerd
naar debeluchtingstank. Een gedeelte van
het ingedikte slib wordt als spuislib direct
naar degistingstank afgevoerd. Hiermeeis
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de functie van desecundair-slib indikker
van derwzi Heemstede komen te
vervallen. Met hetafvoeren van dikker
spuislib direct naar degisting is het
mogelijk omdeverblijftijden inde gisting
te verlengen, enhetgistingsproces te
verbeteren. Inhetverleden traden veelvuldig problemen opmeteentekorte verblijftijd inde gistingstank.
C02-verwijderi>ig
Het centraat uitdecentrifuge wordt over
een cascade geleid terverwijdering van
C 0 2 . Ditisnoodzakelijk omdat carbonaten hetproces vande korrelvorming
nadelig beïnvloeden door devorming van
calciumcarbonaat.
Hiertoe wordt met behulp van zwavelzuur
de pHverlaagd toteenwaarde van 4à 5.
Het koolzuurevenwicht zal hierdoor
vrijwel volledig richting C 0 2 verschuiven
volgens:
H , 0 + C 0 2 <2 H + + CO, 2 -

H,C03 ^ H+ + HC03

De cascade bestaat uit een aaneenschakeling van trappen, waar hetwater
overheen stort. Ventilatielucht wordt in
tegenstroom door decascade geleid. Hierdoor ontstaat een intensief contact tussen
lucht enwater, waardoor hetC 0 2 naarde
lucht kan ontwijken.
Korrelreactor
Het C0 2 -rijke water wordt gemengdmet
recirculatie van dekorrelreactor.Dit
mengsel wordt inde korrelreactor
gepompt (zie afb. 4). Inde korrelrcactor
bevindt zich eenzandbed, datzich door
de opwaartse stroming in gefluïdiseerde
toestand bevindt. Indereactor wordtter
verhoging van depHkalk gedoseerd.
Door depH-stijging, verschuift heteven-

wicht van fosforzuur richting fosfaat
volgens:
H 3 PO, <- H+ + H 2 P0 4 - <->2H+ + HPO4 2 -

Hierdoor treedt een oververzadiging op
van calciumfosfaten. Deze fosfaten
kunnen vervolgens kristalliseren rond
de zandkorrels, diedaarbij alskern
functioneren.
De overloop van dekorrelreactor wordt
gedeeltelijk teruggevoerd alsrecirculatie.
Het restant wordt teruggevoerd naar de
beluchtingstank van de hoofdstroom.

zoek, waarbij veiligheidsmarges in acht
zijn genomen. Onderzoek op semitechnische schaal geeft echter geen
volledig uitsluitsel over depraktijk. Hen
invloed door opschalingsfactoren is altijd
mogelijk. Daarom wordt met deze
installatie onderzoek uitgevoerd om meer
gedetailleerde informatie teverkrijgen.Op
basis vanderesultaten op semi-technische
schaal opdiverse lokaties, gecombineerd
met resultaten uitditonderzoek kunnen
toekomstige installaties beter worden
ontworpen.
De volgende onderzoekvragen zullenin
de komende jaren moeten worden beantwoord.

Afvoer korrels
De korrels indekorrelreactor zullen in
omvang toenemen door deafzet van
calciumfosfaat. Periodiek moeten daarom
korrels uitdekorrelreactor worden verwijderd en moet schoon zand worden
toegevoegd. Deafgevoerde korrels
worden separaat afgevangen en afgevoerd.
De korrels bestaan uitkristalmateriaal en
zijn daarom vrijwel volledig ontwaterbaar.
De P-concentratie (op basis vanelementair P)inditprodukt kan 10% opgewichtbasis ofmeer bedragen. Ditprodukt is
potentieel geschikt voor hergebruik.Het
fosfaat inditprodukt is gemakkelijk
oplosbaar.

Dimensioneringsgrondslagen
De belangrijkste dimensioneringsgrondslagen zijn debenodigde hoeveelheid slib
naar dedeelstroom endeverblijftijd inde
fosfaatafgiftetank. Deze grootheden
bepalen deomvang van dediverse onderdelen. Indeinstallatie te Heemstede
zijn dediverse onderdelen bewust overgedimensioneerd. Enerzijds geeft dit
meer zekerheid opeengoed functioneren,
anderzijds geeft ditmeer ruimte vooronderzoek. Bij toekomstige installaties moet
ernaar worden gestreefd omde diverse
onderdelen zobeperkt mogelijk te
houden.

Randvoorzieningen
Naast dehoofdonderdelen zijn diverse
randvoorzieningen geplaatst. Debelangrijkste daarbij zijn chemicaliënopslagtanks
en doseervoorzieningen voor azijnzuur,
natronloog, zwavelzuur, kalkmelk en
polymeer.

Chemicaliënverbruik
Een belangrijke kostenpost vormthet
gebruik van chemicaliën. Vooral azijnzuur
en polymeer indeslib-waterscheiding zijn
duur. Onderzocht moet worden hoe groot
de behoefte aanchemicaliën inde praktijk
minimaalis.

Zand wordt opgeslagen ineenzandsilo.
Het zand wordt gewassen ineenzandwasser enkanvervolgens metC0 2 -vrij
water worden ingevoerd inde korrelreactor.

Invloed retourslibrcgeling
In dehoofdstroom wordt het retourslib
geregeld opbasis vande slibconcentratie.
Het doel hiervan ishetoptimaliseren van
de slibconcentratie naar de deelstroom.

Kalkmelk wordt alinvloeibare vormingekocht. Voordat ditkan wordengedoseerd, wordt een verdunde oplossing
aangemaakt. Ditgebeurt metC0 2 -vrij
water. Hiertoe iseenaparte C0 2 -stripper
voor bedrijfswater geplaatst. In deze
stripper wordt analoog aan de cascadeopstelling, zwavelzuur gedoseerd ter
verlaging van depH. Vervolgens wordt
een intensief contact totstand gebracht
tussen lucht enwater voor het strippen
van de C 0 2 .

Een gevolg hiervan kanzijn eenlangere
verblijftijd van hetslib inde nabezinktanks. Beoordeeld moet worden ofdit
aanleiding geeft totfosfaatafgifte in de
nabezinktanks, endaarmee toteenhogere
fosfaatconcentratie inheteffluent. In de
literatuur wordt ditals aandachtspunt
gemeld[3].

Afl>.4 - Principe korrelreactor.
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Onderzoekvragen
Het deelstroomproces isalop semitechnische schaal beproefd [1,2]. Deze
installatie ishetresultaat van dit onder-

Invloed interne stromen
Het water uitdeslibverwerking bevat
fosfaat. Deomvang van het teruggevoerde
fosfaat zal worden vastgesteld. Er wordt
echter vooralsnog geen grote invloed
verwacht vanuit deslibverwerking omdat
fosfaatarm slib uitdecentrifuge als
spuislib wordt afgevoerd naar degisting.
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Invloed polymeer
In de centrifuge wordt polymeer gedoseerd. Een effect van deze dosering
wordt niet uitgesloten. Hierbij zijn twee
effecten van belang.
Ten eerste is een effect denkbaar van het
polymeer op de bezinkeigenschappen van
het slib in de hoofdstroom. Op de rwzi
zijn in het verleden problemen opgetreden met lichtslib.
Een tweede mogelijke invloed betreft de
korrelvorming in de korrelreactor. Het is
denkbaar dat een restant van het polymeer
als condensatiekern kan functioneren voor
de vorming van calciumfosfaatkristallen.
Dit kan vervolgens leiden tot de uitspoeling van lichte vlokjes uit de reactor.

Kosten
Op basis van de ontwerpcriteria worden
de exploitatiekosten als volgt geschat op
f 1.240.000, gebaseerd op het onderstaande overzicht. Opgemerkt moet
daarbij worden dat dit project is gerealiseerd met een subsidie van f 1miljoen van
diverse ministeries. In de gegeven kapitaallasten is hiermee geen rekening gehouden.

2. Mulder,J.W. en Scholten, T. i1995). Biologische
defosfatering ineen deelstroom opderwzi Heemstede.
H 2 0, dit nummer.
3. Biologischefosfaatverwijdering, randvoorwaarden
vooreen goed rendement. (1993). S'l'OWA PN-1992
rapport nr. 93-03.
4. Janssen, P.M.J. (1992). Biologischefosfaatvenm'jdcring incombinatie meteen korrelreactor.
RWZI "2000 rapport nr. 92-04.
5. Ewijk, A. P.A. van en Starkenburg, W. van
(1993). Nuttigeafzetvanfosfaatreststoffen: een kwestie
van organisatie?}l20 26, p337-338.

TABEL III - Overzichtgeschatte exploitatielasten.

• •

Kapitaal:
Onderhoud:
Chemicaliën:
Bedienint;:
Energie:

f 800.000
f 90.000
f 240.000
f 30.000
f 80.000

Proefinstallatie DIZON in
gebruik

Totaal:

f 1.240.000

Werking korrelreactor
Een zeer belangrijke onderzoekvraag is de
werking van de korrelreactor. Met name
de vorming van spontane neerslagen
(amorf materiaal) kan de werking van de
korrelreactor negatief beïnvloeden. Dit
materiaal is zo licht, dat het met de
opwaartse stroom uit de reactor spoelt.
Het recirculaat en de zure afloop van de
cascade worden vooraf gemengd. Hierdoor zal dit amorfe materiaal weer in
oplossing gaan [4].Als dit niet wordt
gedaan, zal dit materiaal worden teruggevoerd, en in omvang toenemen.
Op basis van zowel eigen onderzoek [1, 2]
als onderzoek bij de LU Wageningen [4] is
in het ontwerp uitgegaan van een rendement van 50% per passage, en 80%
inclusief recirculatie.

Voorts moet worden opgemerkt dat deze
installatie is gebouwd met de nodige
reservecapaciteit in verband met onzekerheden in de ontwerpcriteria en in verband
met het feit dat onderzoek is voorzien. Dit
maakt de investeringen relatief hoog.
Het onderzoek moet zich concentreren op
optimalisatie van die aspecten die de
exploitatielasten kunnen reduceren.

Samenstelling korrels
De geproduceerde korrels bestaan uit een
zandkorrel als kern en een laagje gekristalliseerd materiaal. Dit materiaal
bestaat uit calciumfosfaat en eventuele
andere kristallen als calciumcarbonaat.
Het P-gehalte van de korrels heeft als
streefwaarde 10% op gewichtsbasis. Op
semi-technische schaal is dit gehalte
bereikt.
Afzet korrels
De belangrijkste onderzoekvraag is of het
korrelprodukt kan worden hergebruikt.
Hierbij spelen zowel technische als economische aspecten een rol. Door Ewijk en
Starkenburg [5] is al aangegeven dat er
potentieel diverse mogelijkheden voor
hergebruik bestaan, maar dat vaak voor
goedkope grondstoffen wordt gekozen die
nu nog constanter van samenstelling zijn.
Deze vraag over hergebruik kan het beste
worden beantwoord nadat het korrelprodukt in relevante hoeveelheden wordt
geproduceerd zodat de samenstelling en
de constante aanvoer kan worden aangetoond.

Vervolg
De toekomst van dit systeem van defosfatering zal in belangrijke mate worden
beïnvloed door de aspecten kosten en
hergebruik.
In de komende periode zal optimalisatieonderzoek moeten aantonen in welke
mate de kosten kunnen worden gereduceerd.
Hergebruik van fosfaathoudende korrels is
de belangrijkste voorwaarde om het
onderzoekproject met succes af te sluiten.
Dit moet de milieutechnische meerwaarde
opleveren boven technieken als biologische defosfatering in de hoofdstroom
en chemische defosfatering. Iedere kilo
die wordt geïmporteerd blijft immers
ergens en komt vroeger of later in het
milieu terecht. Hergebruik is daarom de
enige wijze om het fosfaatprobleem
structureel terug te dringen.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat dit
systeem van defosfatering naar verwachting geschikt is voor de defosfatering
van afvalwater tot lagere concentraties dan
nu is voorzien in de effluenteisen. Als in
de toekomst de effluenteisen verder
worden aangescherpt, bijvoorbeeld tot
0,5 mg P/l, dan is deze stap relatief
eenvoudig.
Literatuur
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De directeuren van de drie waterleidingbedrijven in Zuid-Oost-Nederland hebben
op 22 december 1995 in de gemeente
Someren de proefinstallatie van DIZON in
gebruik gesteld. De proefinstallatie maakt
deel uit van het project Diep Infiltratie
Zuid Oost Nederland (DIZON).
Met dit samenwerkingsproject onderzoeken de NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant, de NV Waterleiding Maatschappij Limburg en het NV Nutsbedrijf
Regio Eindhoven of van kanaalwater uit
de Zuid-Willemsvaart in de toekomst
drinkwater gemaakt kan worden.
In de proefinstallatie wordt het kanaalwater gezuiverd en geschikt gemaakt om
in de grond gebracht te worden.
Dit gezuiverde water wordt op een diepte
van circa 280 meter in de bodem gebracht.
Gedurende het ondergronds verblijf wordt
dit water hygiënisch betrouwbaar.
Het wordt vervolgens opgepompt en
nagezuiverd tot drinkwater. Omdat er
tijdens de test kwaliteitsschommelingen
kunnen ontstaan en het een proef betreft
wordt het eindprodukt voorlopig geloosd
op het oppervlaktewater. In 1998 zal het
naar verwachting duidelijk zijn of met
deze techniek goed en betrouwbaar drinkwater te produceren is.
De drie waterleidingbedrijven gebruiken
momenteel nagenoeg alleen grondwater
als bron voor de drinkwaterbereiding.
Zij zijn echter gedwongen andere bronnen
aan te boren om drinkwater van te maken.
Het Rijk en de provincies Noord-Brabant
en Limburg schrijven voor dat de groei
van het drinkwatergebruik na 2000 opgevangen dient te worden door de inzet van
oppervlaktewater. In Limburg is de inzet
van oppervlaktewater bovendien noodzakelijk voor een vermindering van de
grondwateronttrekking op een aantal
bestaande pompstations.
Vandaar dat de waterleidingbedrijven
gezamenlijk onderzoeken of diepinfiltratie
in de toekomst een bijdrage kan leveren in
de drinkwaterbereiding in Zuid-OostNederland. (Persbericht N R E / W M L /
WOB)

