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onderanaërobeomstandigheden omgezetin
stikstofgas. Debacteriën,die verantwoordelijk
zijn voorherAnammoxproces,zijn bestudeerd
metbehulpvaneenzogenaamdesequentiële
batchreactor(SBR) (Strouscal., 1998).DeSBR
iseenveelzijdige reactorwaarinbiomassazeer
efficiënt vastgehouden kanworden.
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Dcomzetting vanammonium-stikstojinN2-gasisessentieelvoordemeestea/valwaterinstallaties.
Daarbij dientdcuitstootvanN 2 0 minimaal tezijn. InDelft ishiervooreen.gecombineerdsysteem
ontwikkeld:lietSharon-eiiAuaminoxproces.HetSharonproces(Singlereactor(orHighactivity
Ammonium RemovalOverNitrite) kanzouderbiomassaretentie enpH-sturtiig wordenbedreven
zodatongeveer50procentvanhetammonium wordtgeoxideerd tot nitrierendebeluchtingskosten
met60procentwordenverminderd. Heteffluent vaneendergelijk partieel nitnficaticproccs is ecu
idealevoeding voorhetAnammoxproces. inditproceswordtammonium alselektroudonorgebruikt
voordedenitrificatie van 111met tot N,-gu\. HierdooristoevoegingvaueenCZVbronzoals
methanol niet meernodig.
Indehuidige landbouw wordtstikstof
toegevoegdinvormvanbiologisch gefixeerde
stikstofofkunstmest.Slechteendeelvandeze
stikstofwordtgebruikt voorassimilatiein
planten ofdieren.Derestgaat verlorenvia
diffuse processenendraagtzodoendebijaan
destikstofbelasting vanhetmilieu.Ammonium iséénvandemeestbelangrijke stikstofverbindingen,dieuit hetmilieu verwijderd
dient teworden(VanLoosdrechtenJetten,
1998). Indebiologische afvalwaterzuivering
wordtdaarbij veelvuldiggebruikgemaaktvan
nitnficatie endenitrificatie. Voordezeprocesseniseengrotehoeveelheidzuurstof(energie)
enCZVnodig.DitCZVzoubeteraangewend
kunnen wordenommethaan tevormen(Van
LoosdrechtenJetten, 199a). Daarnaast komt
eensignificante [6%] hoeveelheidvanhet
biologischgevormdeN 2 0 uit sub-optimaal
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functionerende afvalwaterzuiveringsinstallaties(Schönera/., 1994). Recentelijk zijn een
aantalnieuwemicrobiële stikstofomzettingen
beschreven,diekunnen wordentoegepastom
eenefficiëntere ammoniumverwijdering
zonderrisicovanN20-uitstoot terealiseren.
Dezeprocessenzijn met nametoepasbaar bij
afvalstromen meteenhoogammoniumgehalte(groterdan300 tngN/1).Opbasisvande
inditartikelbeschreven processen ishet
mogelijk deafvalwaterzuivering duurzamer te
bedrijven.Eenvoorstelhiertoeisin 1996ineen
prijsvraag vandeSTOWAuiteengezet.
De anaërobe oxidatie van ammonia
Deontdekking vanbiologischeanaerobe
ammonium oxidatie(Anammox)isin1995
beschreven(Mulder etil). Inditnieuwebiologischeproceswordennitrietenammonia

BelangrijkejysioltKjiscfie parametersvoormicrobiëleaërobeenanaërobeainmoniumoxidatic.

Parameter
Maximale specifieke aërobe
NH4+ omzettingssnelheid
Maximale specifieke anaërobe
NH4+ omzettingssnelheid
Biomassa-opbrengst
Ks voor ammonium
KJ voor nitriet
Ks voor zuurstof

Anammox
O
1.1
0.07
< 0.1
< 0.1
Niet van
toepassing

Nitrificatie
2-5

Eenheid
kg NH4 + -N.kg 1 VSS-dag '

<0.05

kg NH4*-N kg'1 VSS-dag'

0.1
>1
Onbekend
> 0.26

kg eiwit • kg
mg/l NH4*-N
mg/l NO2-N
mg/l O2

NhUT-N

Verschillendebelangrijke fysiologische
parameters (tabel 1)zoalsdebiomassaopbrengst,demaximaleammoniumomzettingsnelheidendemaximalegroeisnelheid
zijn metslibuitdeSBRbepaald.
HetvoornaamsteproductvandeAnammoxreactiewasstikstofgas,maar zoprocent
vanhettoegevoegdenitrietwerd teruggevondenalsnitraat.Dezenitraatvormingiswaarschijnlijk gekoppeld aandegeneratievan
voldoendereductie-equivalenten voorbiomassaproductie met behulpvankooldioxide fixatie.Destikstofbalans vertoondedevolgende
verhouding 1:1.32:0.26voorrespectievelijkde
consumptievanammoniumennitrietende
productievannitraat.Doormiddelvande
stabieleenselectievecondities indeSBRkon
eenhogeverrijking(74%) vandeAnammoxbacteriënverkregenworden.
Identificatie van de Anammoxbacteriën als Brocadia
anammoxidans
SommigeMrnwomonas-stammenzijn in
staattotanaërobeammoniumoxidatiemet
nitrietalselcktronacceptor(tabel 1). Onder
anoxischeofzuurstofgelimiteerdeconditiesis
dereactiesnelheid echterminderdanéén
procentvandenormale nitrificatiesnelheid
(Jettenetai, 1999;SchmidtenBock, 1997).
Doorgebruiktemakenvanzeerselectieve
anaërobeophopingsculturen met ammonium
ennitriet alsdeenigesubstraten enbicarbonaatalsdeenigekoolstofbron washetmogelijkeenmorfologische zeeropvallendebacterie
optehopen,dieingeenenkelopzichtleekop
debekendeammonia-oxiderende bacteriën
(Jettenetil., 1999). DeAnammoxactiviteitvan
zulkeophopingsculturen wasmeerdan20
maalhogerdandeanaërobesnelheid,dievoor
aërobeammonia-oxideerders wasbepaald
(tabel 1). Dezeophopingscultures werdenvoor
meerdan70procentgedomineerd dooreen
bacteriedietenminstedrieeigenschappen
gemeen heeft metbacteriënuitdeordevande
Pla.nctomyccta.lcs: celdelingdoorknopvorming,internecelcompartimenten,ende
aanwezigheid van'crateriforme' structuren en
deaanwezigheid vanzeer ongebruikelijke
vetzurenindecelmembraan(Strousetal.,
1999).Dedominantebacteriekon recentelijk
gezuiverdwordendooreencombinatievan
micro-manipulatie en dichtheidsgradiëntcentrifugatie (Strousetil, 1999). Opdezemanier
koneen99.6(0.2%zuiverecelsuspensieverkregenworden.Dezecellenhaddeneenhoge
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Anammoxactiviteit en gebruikten C0 2 als
koolstofbron.
Het 16S rDNAgen van de geïsoleerde
bacterie werd gebruikt om een tiental zeer
specifieke sondes te ontwerpen, waarmee de
Anammoxbacterie herkend kan worden. Met
behulp van fluorescente in sim hybridisatie
werd aangetoond dat deze sondes alleen met
deAnammoxbacterie hybridiseren. Een
verwantschapsanalyse toonde aan dat de
Anammoxbacterie inderdaad tot de orde van
dePhnctomycetales behoorde. Dit wijst erop
dat een nieuwe chemolithoautotrofe planctomyceet-achtige bacterie verantwoordelijk is
voor het Anammoxproces. Ondertussen heeft
de bacterie de naam Broadia anammoxidans
gekregen.

Ecologische niches van de
Anammoxbacteriën
Regelmatig wordt gerapporteerd dat afvalwaterinstallaties een groot gat in hun stikstofbalans vertonen. In drie van deze installaties
met een biofilmreactor en een zeer hoge
ammoniumbelasting, een lageCZV-belasting
en een beperkte beluchtingscapaciteit
verdween een substantieel deelvan de ammonia alsgasvormige stikstofverbindingen
(Jetten era/., 1999).In dergelijke systemen
zouden condities kunnen heersen waarbij

Een'tweeliterAnommoxSBRreactor'.Dedieprodekleurvan
wordtveroorzaaktdoordeaanwezigheidvangrote hoeveelhed
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zowel nitrificeerders alsAnammoxbactetiën
samenwerken. DeAnammoxbacteriën kunnen
zich dan in dediepere biofilm handhaven.
Deze waarneming duidt erop dat anaërobe
ammonium oxidatie veelmeer verspreid is
dan tot nu toe is aangenomen.
Toekomstige studies met de specifieke
fluorescente it>SrRNA sondes zullen zeker
bijdragen aan ons begrip
van de diversiteit en de
deAnammoxbiomassa
verspreiding van de
encytochrome)! indecellen. planctomyceet-

Het mogelijke
reactiemechanisme voor
Anammox
De mogelijke
metabole route voor
anaërobe ammoniumoxidatie is onderzocht
met behulp van 15Nlabelingsexperimenten. Deze expenmenten toonden aan dat
hydroxylamine en
hydrazine belangrijke
intermediairen in het
proces zijn. Biologisch
bekeken is hydrazine
is een zeer zeldzame
stikstofverbinding.
Nog nooit werd deze
verbinding als intermediair in een biologisch proces waargenomen. Onderrussen
zijn ook hoge activiteiten van een hydra3Z000

Anammoxproces

HetgecombineerdeSharon-Airammoxprocesvoordeverwijderingvonammoniumuitslibgistingswater.

achtige Anammoxbacteriën.

'- H 2 0

5% NO,-N

zine oxiderend enzym in celvrije exttacten van
deAnammoxbacterie gevonden en gezuiverd
Qetten era/., 1999).Van belang is dat in het
Anammoxmetabolisme, in regenstelling tot
normale denitrificatie, N , 0 niet als intermediair oprreedt.

De combinatie van partiële nitrificatie en het Anammoxproces
Op dit moment wotdt ammonium uit
afvalwatet verwijderd door een combinatie
van nitrificatie en denitrificatie. Een aantal
van de nadelen van deze systemen (hoog energieverbruik, grote beluchtingscapaciteit,
kosten van methanol, mogelijke uitstoot van
lachgas en gtote installaties) kunnen wotden
vermeden, wanneer een nieuw systeem voor
ammoniaverwijdering zou worden gebruikt.
Dit nieuwe systeem isgebaseerd op een
combinatie van partiele oxidatie van ammonium tot nitrict, en denitrificatie van het
gevormde nittiet met ammonium als
elekttondonor (afbeelding 1).De mictobiële
principes van de tweeprocessen (Sharon en
Anammox),die betrokken zijn bij dit nieuwe
systeem zijn recentelijk opgehcldetd (Hellinga
et ai, 1998;Jetten era/., t999;Van Loosdrecht
en Jetten, 1996).
Het Sharonproces iszeer geschikt voor het
verwijderen van ammonia uit afvalstromen
met hoge ammoniaconcentraties (hoger dan
600mg-N/1]zoalsslibgistingswater. Het
Sharonproces wordt uitgevoerd alseen continu
geroerde tank zonder enige biomassaretentie.
Hierdoor ishet mogelijk om boven ifC de
nitrietoxiderende bacteriën effectief uit het
systeem teweren. Een reactottemperatuur van
35°Ceneen relatiefkotteverblijftijd (ongeveer
een dag) van het slibgistingswater resulteren
in een stabiele partiële nitrificatie met nittiet
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Sharon:
2 NH«+ + 2 HCCb
Anammox:
NH4T + NO2
Gecombineerde proces: 2 NhU* + 2 HCO3"
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1.5 O2 - - > NH4 + + NO2 + 2 CO2 + 3 H2O (1)
- - > N2 + 2 H2O
(2)
1.5 O2 - - > N2 + 2 CO2 + 5 H2O
(3)
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Ammonium belasting
Nitriet belasting
Stikstofbelasting

0.63-1.0
niet van toepassing
afhankelijk van de
Invoerconcentratie

0.24 • 1.34
0.22 • 1.29
0 . 4 6 - 2.63

k g N H * * - N m 3,s,ctor d a g

1

kg N02~N m 3,„no, dag''
k g Niot m'3ce«cioi d a g " 1
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NH4*-N effluent
NO2-N effluent
efficiëntie Nhta*verwijder ing
efficiëntie NO2 verwijden ng
Maximum activiteit

199
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76-90
niet van toepassing
10.3

27 ±

3 ±

85
3

88 ±
99 ±

9
2

0.26

mg N r1
mg Nr'

tion 0/ ammonium. FEMS Microbiol. Reviews iz, 421-437
Mulder A.,A.van deGraaj] L.Robertson en]. Kuenen(1995}.

%
%

Anaerobic ammonium oxidation discovered ina denitrifying
fluidized bed reacror.FEMS Microbiol Ecol 16,177-183.

kg N101 (kg dw) ' dag"'

Schmidt I. eu E. Bock [1997).Anaerobic ammonium oxidation
with nitrogen dioxide byNitrosomonas eutropha. Arch.
Microbiol. 167. 106-111.

Tab.2

mem

Eenoverzichtvan deparameters van cm Anammoxjluïde bedreactor(Jettenetal. 15517) Sharon
reactormetpartielenitrificatie.Beidereactorenwerden.gevoedmetslibgistin/jswater. Hetnitrietvoor
hetAnammoxproceswerdaparttoegediend.

Schoen G-, M. Bussniann en G. Geywitz-Hetz [1994). Bildung
von Lachgas [N 2 0] im belebten Schlamm aus Klacraulagcn.Wasser-Abwasser 135. 293-301.
Strous M..J. Euerst, E. Kramer, S. Logemaan, G. Muyzer, K.
van de Pas. R. Webb.J. Kucne en M.Jetten {1999). Missing

alseindproduct. Om de pH-daling ten gevolge
van de nitrificatie tecompenseren ishet nodig
om het gevormde nitriet in dezelfde reactor te
denitrificeren. Dit gebeurt door regelmatige
onbeluchte periodes in tevoeren en dan
methanol toe te voegen.Wanneer het Sharonproces wordt gekoppeld aan het Anammoxproceshoeft slechts de helft van het ammonium te
worden omgezet naar nitriet. Indat geval isde
hoeveelheid bicarbonaat in het slibgistingswaterjuist voldoende om deverzuring door nitrificatie te compenseren. Het Sharonproces is
intensiefgetest op laboratoriumschaal voor de
ammoniaverwijdering uit slibgistingswater en
ismomenteel in gebruik bij slibgistingsinstallaties in Utrecht en Rotterdam.
Decombinatie van hetAnammox- en
Sharonproces is in STOWA-verband langdurig
getest op laboratoriumschaal (tabel 2)met
slibgistingswater als ammoniumbron. De
Sharonreactor werd bedreven zonder pH-

controle ofbiomassaretentie. Het ammonium
werd voornamelijk omgezet tot nitriet. Op
deze manier kon een ammonium-nitriet
mengsel van dejuiste samenstelling verkregen
worden, dat gebruikt kon worden als influent
voor deAnammoxreactor. Gedurende de testperiode bedroeg het verwijderingsrendement
(inclusiefverstoringen) voor ammonium
ongeveer 83 procent. Tijdens dit onderzoek is
tevens aangetoond dat het mogelijk isom de
Anammoxbacteriën uit conventioneel zuiveringsslib op te hopen.
Deze nieuwe combinatie kan zonder al te
veelmoeilijkheden worden geïmplementeerd
in debestaande infrastructuur van de huidige
afvalwaterinstallaties. Het gebruik van compacte reactoren, die een minimum aan ruimte
nodig hebben, maakt hun implementatie erg
aantrekkelijk. Naast de uitvoering op volle
schaal ligt er nu de uitdaging om het afvalwaterzuiveringsproces alsgeheel te optimaliseren
(duurzamer te maken). •

Microscopische opname van de voor het Anammoxproces verannvoordelijke bacterie Brocadia anammoxidaiu.
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a) Fasecontrast beeld 1250 maal vergroot, b) Cellen gekleurd met ethtdium-

bromide om het D N A zichtbaar te maken, c) Cellen gekleurd met een Anammoxspeeifickc 16S rRNA sonde.
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