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hetmeestaantrekkelijk. Doordat recentelijk
commerciëlezuiveringscapaciteit opdemarkt
verdween,ishetmoeilijker gewordenomhet
afvalwater kwijt teraken.

Biologischesulfaat-enCZVverwijderinguitcomplex
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Deverwerkingvandetotalehoeveelheid
afvalwater indeawzivanHerosismedevanwegedehogeconcentratiessulfaat enCZV
zonderspecifieke voorbehandeling,nietmogelijk,daardelozingseisvoorsulfaat(1.000mg/l)
overschredenzouworden.Daarnaaststuitde
verwerkingeveneensoptechnologischeproblemenvanwegedehogegehaltenaan fosfaat
(totachtgramperliter)ennatriumchloridc.
Insamenwerkingmetdeproducentvan
hetafvalwater isonderzoekgestartnaarde
mogelijkheden vansulfaatreductie opde
betreffende afvalwaterstroom. Ditonderzoek
isintweefasenopgesplitst:eentechnologisch
vooronderzoekeneenpilotonderzoek.

IR. A. ENGELAAR, PAQIJES B.V.

InopdrachtvanHerosSluiskilB.V. voerdeHasKennisTransfer, insamenwerkingmetPâquesB.V.,
ecuhaalbaarheidsonderzoek uitnaardeverwijdering vansulfaat uitindustrieel afvalwater middels
biologischeanaërobesulfaatreductiegevolgd doorgelimiteerdeaërobeoxidatietotelementairezwavel.Uuvoorafgaand literatuur-enlaboratoriumonderzoek bleekdezecombinatievantechniekende
meestkansrijke. Hetpilotonderzoek isuitgevoerd omdeeffectiviteit vandesulfaatverwijderiug te
bepalenendeoutwerpparameterstekunnenvaststellen.Na lietlaboratorium-cahetpilotonderzoek
blijkteensulfaatverwijdering van meerianpo procenthaalbaartezijn. Hetgebruikvanecuexterne
elektronendonor isiiigeriiigematenoodzakelijk omdittekunnen bereiken.Wanneerdezenietwordt
toegevoegd iseensulfaatverwijdcring van65 procenthaalbaar. Dezepercentagespassen binnende
rcudemciitsdoclstelliugvan hetbetreffende bedrijf Hetnaderonderzoeknaardefinanciële haalbaarheidlooptnog.
HerosSluiskilBViseenafvalbe-enverwerkingsbedrijfenbeschiktophaarlocatiein
Sluiskilovereenconventionelebiologische
afvalwaterzuiveringsinstallatiemet nitrificatie
endenitrificatie.Dezeinstallatieisin1992
gerealiseerdenisgedimensioneerd voorhet
behandelenvanhetprocesafvalwater vande
voormaligecokesfabriekACZC,diein1999
gesloten is.HerosSluiskilheeft delocatie
inclusiefdeawziin2000overgenomen.Bijhet
bedrijfsproces, datmetnameisgerichtopde
fysische bewerkingvansteenachtige afvalstoffen,komtgeenafvalwater vrij.Deawziwordt
momenteelinbedrijfgehoudenvoorhetreinigenvangrondwaterafkomstig vanhetbodembeheerssysteemenmethuishoudelijk afvalwatervergelijkbaarbedrijfsafvalwater. De
installatieheeft bijgevolgeenovercapaciteit
welkemomenteelnietwordtbenut.Het
bedrijfisomdezeredenvoornemensomde
installatieintezettenvoordeverwerkingvan
afvalwater vanderden.
Inditverbandkwamdebedrijfsleiding in
contactmeteenproducentvaneeningedikt
afvalwater meteencomplexechemische
matrixenondermeereenhooggehalte sulfaat

(40gramsulfaat perliter]enCZV(40gramO,
perliter).Inhetverledenzijndoordieproducentdiversemethodenvanverwerkingonderzocht.Totnutoebleekverwijderingdoorverdunninggevolgddoorconventionele
zuiveringechtermetnamekostentechnisch

Aft.1:

Het vooronderzoek
Hetvooronderzoekomvattehetselecteren
vaneengeschiktezuiveringstechniekvoorde
verwijderingvansulfaatopbasisvanliteratuuronderzoekénhetuitvoerenvanexperimenteelonderzoekoplaboratoriumschaal ter
vaststellingc.q.onderbouwingvandepraktischehaalbaarheid vandegeselecteerdetechniek.Voordeselectievandebesttoepasbare
zuiveringstechniekisgebruikgemaaktvan
eenmultiple-criteria-analyse (MCA).Opbasis
vandeeigenschappenvanhetafvalwater ende
karakteristieken vandeverschillendeonderzochtezuiveringstechnieken, isvastgestelddat
eenbiologischesulfaatverwijdering technologischdemeestekansenbiedt.DeMCAwees
uitdatmetnameeenbiologischeanaërobe
(zuurstofloze) sulfaatverwijdering inonderhavigesituatiekansrijk is.Ineenspeciaalhiervoorontworpenanaërobereactorwordtsul-

Schematischoverzichtvanieproefinstallatie.

P i : Externe C-bron
P2: Loog
P3: Ruw influent
P4: Nutriënten
P5: Influent BEST-reactor
P6: Interne circulatie BEST-reactor

P7: Influent Circox-reactor
P8: Slibretour Circox-reactor
P9: Effluent
P10: Effluent recirculatie
R1:BEST-reactor (45 liter)
R2: Circox-reactor (45 liter)
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faat omgezet in sulfide. Een vervolgstap isvereist om het gevormde sulfide uit de waterfase
teverwijderen. Uit deMCAbleekdat hiervoor
een biologische oxidatie van sulfide naar elementaire zwavelonder partiële aërobe
omstandigheden in aanmerking komt. In
andere situaties,waarbij veel metaalionen in
het afvalwater aanwezigzijn ofwaarbij separatemetaalhoudende afvalwaterstromen op
het bedrijf vrijkomen ofaanwezigzijn, isverwijdering vansulfide mogelijk door vorming
van onoplosbaar mctaalsulfide gevolgd door
afscheiding.
Op laboratoriumschaal is vervolgens
onderzocht in hoeverre het sulfaat in
betreffende afvalwater daadwerkelijk biologisch afbreekbaar is.Hiertoe zijn een drietal
entmaterialen geselecteerd waarmee vervolgens zogenaamdeactiviteitstestenzijn uitgevoerd ophet betreffende afvalwater. Op basis
van de resultaten iseen specifiek entmateriaal
geselecteerd ten behoevevan verder onderzoek.

Het pilotonderzoek
Naaraanleiding vandeveelbelovende
resultaten uit het vooronderzoek en degoede
ervaringen met full-scale THIOPAQ^installaties isvervolgens een piloronderzoek uitgevoerd. Debelangrijkste onderzoeksdoelen
waren het vaststellen vande sulfaatverwijderingsefficiëntie en deontwerpcapaciteit van de
biologische anaërobe en aërobereactor en het
onderzoeken ofen wanneer toxische effecten
optreden,ofsulfaatreductic plaats kan vinden
zonder toevoegingvan een externe elektronendonor en demate vanstabiliteit vanhet biologische sulfaatverwijderingsproces.
Voorde uirvoering van het pilotonderzoek
isgekozen voor een proefinstallatie van Pâques
B.V.Hierin wordt gebruik gemaakt vande eerdergenoemde biologische processtappen: een
anaërobe sulfaatreductie en een gelimiteerde

aërobesulfide-oxidarie. In afbeelding 1 iseen
schematisch overzicht vande pilotplant weergegeven.
Viaeen mengtank waarin de afvalwaterstroom wordt geconditioneerd, wordt het
afvalwater deeerstereactor (Rijingeleid waar
het in het afvalwater aanwezige sulfaat, onder
consumptie vanCZV(met name vetzuren),
wordt omgezet in sulfide. Het grootste deel
hiervan isopgelost in dewaterfase. Een klein
deelontwijkt tijdens dezeomzetting als sulfide.Tevens vindt een relatiefgeringe methaangasproductie plaats,doordat in de reactor
eveneens methanogene bacteriën aanwezig
zijn. Hergeproduceerde gas wordr met gaskappen bovenin dereacror afgevangen. Om een
oprimale contactstroom tecreëren tussen het
afvalwater en de hooggeconcentreerde biomassa indereactor, wordrde reactorinhoud
gerecirculeerd (P6).
Deafvalwatersrroom vervolgrzijn wegvia
een plaatafscheider, waardemee uitgespoelde
biomassa wordt afgevangen, naar de partiële
aërobe reactor (Rz).Hier wordt sulfide omgezet
in (devastestof] elementair zwavel onder gelimiteerdezuurstoftoevoeging. Bijeenteveel
aan zuursrofin dereactot wordt de sulfide
doorgeoxideerd tot sulfaat. Na deze tweede
teactor verlaat het afvalwater viaeen tweede
plaatafscheider waar het zwavelwordt afgescheiden, de installatie.

Deverwachring isechter dat in de praktijk
na verdereslibadaptatie een factor 1à2
haalbaar moer zijn. Om de omzertingscapaciteit van debiomassa optimaal te
benutten kan dete behandelen afvalwarcrsrroom in de praktijksituatie worden verdund met cffluenr uit de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie;
•

•

•

Uithet pilotonderzoek werden de volgendeconclusies getrokken:
•

Tijdens debeginperiode van her pilotonderzoekbleekdat een limitatie vanactiviteit van desulfaatreducerendc bacteriën
oprrad. Uit eerder onderzoek wasalgebleken dat hogeconcentraties Na+deze limitatie kan veroorzaken. Om erzeker van te
zijn dat Na+geen limiterende facror zou
spelengedurende her verdereonderzoek is
gekozen voor een verdunningsfacror van4.

•

•
V.l.n.r.demengtank,deanaërobereactorendeaërobereactor vandeproefinstallatie.

Eenstabiele procesvoeringishaalbaar en
deomzetcapacitcitenzijn vergelijkbaar
merdievan full-scale THIOPAQjreferenries;
Het in het afvalwarer aanwezige CZVblijkt
een belangrijk aandeel C-bron (40à45procent) tebezitten welkeaanwendbaar is
voor de sulfaatreducerende bacreriën. Met
dezereeds aanwezige CZVals elekrronendonor kan een sulfaatverwijdering van 60à
65procent worden bereikt.Indien in
beperkremate een externe elekrronendonor (crhanol)wordt gedoseerd, stimuleert dit desulfaatreducerende bacreriën
rot het behalen van effluent sulfaatconcenrraries van minder dan 500 mg/liter
(totaal sulfaar verwijderingspercentage
boven de515 procent);
Gedurendedelooptijd vande proefinstallatieishet CZV-verbruik pergram verwijderd sulfaar afgenomen, waardoor de
behoefte aan een externe elektronendonor
ook minimaliseerde.Dit verschijnsel kan
toegeschreven worden aan een verdere
adaptatie engtoci van de sulfaatreducerende bacteriën. Indepraktijk wordr een
verdere verlaging van het ethanolverbruik
dan ook verwacht;
Sturing van her sulfide-oxidatieptoces in
detweedereactor bleekoppilotschaal
bemoeilijkt teworden door herhaaldelijk
oprredendc verstoppingen vande beluchtingsunit. Op basis van full-scale ervaringen wordr verwacht dat dit verschijnsel in
een prakrijkinstallatie niet optreedt.
Gebleken isdat degekozen methode van
sturing opbasis van redoxpotentiaal functioneelis;
Vastgesteld isdat een omzerting van sulfaar naar elemenrair zwavel met een percenrage van meer dan510procent met de
gekozen techniek zeker haalbaat is.

Uit het onderzoek blijkt dat met deTHIOPAQ^rechnologiebiologische verwijdering van
sulfaar uit ingedikt afvalwater met een complexechemische matrix technologisch haalbaar is.Tevenskan worden vastgesteld dat de
technologie een duurzame en milieuhygiënisch verantwoorde oplossing biedrvoorde
behandeling c.q. verwijdering van andere
industriële afvalwaterstromen met een hoog
sulfaatgehalte.
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