Nutrient Removal from Wastewater, verslag van een internationaal
congres

Biologische fosfaatverwijdering
Uit debeschreven praktijkervaringen
bleek dat biologische fosfaatverwijdering
nu, net als nitrificatie en denitrificatie
toepasbaar is. Over de microbiologische
achtergronden blijven echter nog veel
vragen open, maar indepraktijk werkt het
proces. Cloete toonde met een studie met
reincultures aan dat veel meer organismen
dan Acinetobacter instaat zijn om fosfaat
biologisch teverwijderen. Het isbeter om
in navolging van Wenzel de verzamelnaam Poly-P-organismen tegebruikenin
plaats van Acinetobacter. Om voldoende
Poly-P-organismen inhetsysteem te
verkrijgen, isinelk geval deaanvoer van
voldoende substraat (minimaal 100 mg
CZV/1 (Lötter)) indevorm van vluchtige
vetzuren ineen anaërobe zone vereist.
Het isnualgemeen aanvaard datde
beluchtingsruimte van een actiefslibinstallatie voor een combinatie van
C-omzettingen, nitrificatie/denitrificatie en
biologische P-opname/afgifte onderverdeeld moet zijn ineen duidelijke
anaërobe, een anoxische eneen aërobe
zone. Om deafwezigheid van een
elektronenacceptor indeanaërobe zonete
verzekeren mogen hier geen zuurstof en
nitraat aanwezig zijn.
De onderverdeling van deprocessen in de
'beluchtingsruimte' kan plaatsvinden in
diverse bassins, maar ook intijd: discontinue processen. Van belang is een
flexibele aanpassing aan deactuele belasting van derwzi. Indiverse beschreven
rwzi's zijn, naast meters voor zuurstofgehalte enredox, monitors voor NH 4 , N 0 3 ,
P-ortho, maar ook van het actuele zuurstofverbruik van actief-slib opgenomen
(o.a. Lötter).
Ondanks hetgrote vertrouwen inbiologische fosfaatverwijdering, warende
meeste beschreven rwzi's voorzien van
een dosering van chemicaliën (simultane
dosering) om toch aan deeffluenteisen te
kunnen voldoen als debiologische vastlegging verstoordis.
Er zijn vele versies van processen met
biologische fosfaatvastlegging beschreven
en ook gepatenteerd. Degeldigheid van
deze patenten buiten deUSA iszeer
onduidelijk. Al deze verschillende uitvoeringsvormen hebben deopname van
P-ortho ineen aërobe zone eneen afgifte
van P-ortho ineen anaërobe zone met
vluchtige vetzuren als makkelijk opneembaar substraat gemeen. Hiermee vervagen
ook deverschillen tussen 'hoofdstroomproces' en'deelstroomproces', zoals ook
tijdens hetNVA-symposium 'Biologische
fosfaatverwijdering: een goed alternatief?!'
in juni 1992 werd geconcludeerd. Dosering van acetaat bij biologische fosfaatver-

Samenvatting
Van 1t/m4september 1992 isteWakefield (UK) hetinternationale congres
'Nutrient Removal from Wastewater' gehouden. Het congres werd georganiseerd
door het Aqua Enviro Technology Transfer van deUniversity ofLeeds. Mede
door desponsoring door elfinstellingen, waaronder de'waterboards' Anglian,
Northumbrian enSevern Trent, zijn deorganisatoren eringeslaagdom
41 sprekers uit 14 landen uit tenodigen! Intotaal waren ercirca 140 deelnemers
uit 18 landen. Doordat deAquatech indezelfde week viel, waren ermaar weinig
Nederlandse deelnemers.
Naast enkele voordrachten ophet gebied van fysisch-chemische P- en
N-verwijdering lag denadruk op biologische methoden. Veel aandacht werd
besteed aan het aanpassen van bestaande rwzi's ('retrofitting') met zowel actiefslibprocessen als slib-op-dragersystemen voor verbetering van nitrificatie,
denitrificatie enbiologische P-verwijdering. Omdat opditcongres veel voor
Nederland bruikbare praktijkinformatie over biologische fosfaatverwijdering
gepresenteerd werd uit Zuid-Afrika, Canada, USA enook uit Europa, leek hetde
vier Nederlandse deelnemers aan het congres een goed idee om een samenvatting
in H 2 0 tepresenteren. Hiervoor zijn door R. Kampf (Hoogheemraadschap
Uitwaterende Sluizen) debespreekverslagen van P.Janssen (Landbouwuniversiteit Wageningen), H. Draaijer (Grontmij) enF. Vissers (Witteveen+Bos)
bijeengeschreven. Indit verslag worden deonderwerpen die ons interessant leken
voor deNederlandse situatie samengevat. Delezingen worden tezijner tijdin
boekvorm uitgegeven, detekst van delezingen ligt bij deNederlandse deelnemers
ter inzage.

van debeluchtingsruimte aëroob.De
grootte van dezones isflexibel, dehele
reactor iszoveel mogelijk plug-flow.De
beluchting is flexibel omde energieinbreng aan tekunnen passen aanhet
zuursiof-verbruiksprofiel. Dezuurstofinbreng door pompen, overstorten en
mengen indeanaërobe zone wordt
vermeden. Denabezinkers zijn dieper dan
in Nederland, waarbij geclaimd wordt dat
hierdoor deinvloed van P-afgifte op de
effluent kwaliteit wordt tegengegaan.

wijdering werd inde'wandelgangen'als
een kunstgreep gezien als het afvalwater
te weinig vluchtige vetzuren bevat, een
verzuring van primair slib niet mogelijk is
of als het fosfaatgehalte van het afvalwater
erg hoogis.
Met praktijkvoorbeelden werd aangetoond dat een fosforgehalte van circa
1 mg/l inheteffluent met biologische
fosfaatverwijdering goed mogelijk is. Voor
een fosforeis van < 1mgP/lis aanvullende zwevende-stofverwijdering door
filtratie van het effluent nodig. Martin
beschreef dat derwzi's Alexandria
(Virginia) enBlue Plains (Washington
DC) door 'multiple point' chemicaliëndosering voldoen aan een eflluenteis van
0,18mgP/l.
Pitman behandelde deNorthern Works
Unit 4 (Johannesburg), in aanbouw
volgens het Johannesburg-proccs (afb.1).
Het retourslib wordt ineen voor deanaërobe zone geschakelde anoxische zone
gedenitrificeerd om ervoor tezorgen dat
er geen vluchtige vetzuren inhet influent
voor denitrificatie verbruikt worden. Om
licht slib tevoorkomen isminstens 60%
Aß).
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Produktie van vluchtige vetzuren voor
biologische fosfaatverwijdering
Voor biologische nutriëntenverwijdering is
het gehalte aan vluchtige vetzuren in het
influent vooral bij lage temperaturen vaak
te laag. InCanadese bijdragen werd
aangetoond dat verzuring van primairslib
een goede optie isomuitorganisch
koolstof in afvalwater opeengecontroleerde wijze vluchtige vetzuren te produceren. Verzuring van primairslib wordtop
praktijkschaal inCanada, USA en in
Denemarken (Melby, Frederiksvaerk)
toegepast.
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De lezingen van Rabinowitz en Oldham
over 'primary sludge fermentation'
toonden aan dat het proces aantrekkelijk
is, maar dat het technologisch nog niet
volledig is ontwikkeld. Oldham gaf de
volgende karakteristieken van het proces:
hydraulische verblijftijd teruggebracht van
32 naar 10 uur. De slibleeftijd was aanvankelijk 13 dagen, maar werd verkort tot
5-6 dagen. Een gehalte aan vluchtige vetzuren in de overloop van de indikker van
300-400 mg/l (waarvan acetaat 40-50%)
geeft 30-40 mg vetzuren/l in de toevoer
van de anaërobe zone. In hoeverre de
verzuring te sturen is door slibleeftijd,
hydraulische verblijftijd, temperatuur, pH
of buffercapaciteit werd niet duidelijk.
Voorkomen moet worden dat het
gevormde vetzuur omgezet wordt in
methaangas en dat het slib in de indikker
door gasvorming opdrijft (Rabinowitz).
De meest belovende, maar dure
configuratie lijkt de optie met een aparte
fermentor voorgeschakeld aan de voorindikker te zijn. Zie afb. 2, optie c, in
aanbouw in Kalispell. De slibleeftijd is
goed te sturen. De geroerde fermentor gaf
een aanzienlijk betere produktie van
vetzuren dan de niet geroerde fermentor.
Het wordt aanbevolen het met vluchtige
vetzuren verrijkte water direct naar de
anaërobe zone te leiden. De rwzi Melby in
Frederiksvaerk in Denemarken is een
'modified UCT' ontwerp met een
compleet gemengde verzuring van vers
slib, volgens optie b in afb. 2. Het
verzuurde slib wordt teruggevoerd naar de
voorbezinking.
Verlenging van de verblijftijd van
primairslib is bij bestaande installaties
wellicht ook mogelijk door slib te
recirculeren over de voorbezinking en/of
voorindikker. Bij veel rwzi's vindt dit
echter al ongewild plaats.
Behandeling van slibwater
Bij biologische fosfaatverwijdering komt
het fosfaat weer makkelijk vrij. In diverse
lezingen werd aanbevolen om anaërobie
te vermijden en het surplusslib zo snel
mogelijk, liefst mechanisch, in te dikken
en te ontwateren. Het effect van fosfaat in
retourstromen uit de slibverwerking
(overloopwater indikkers, fikraat, centraat)
is groot.Janssen meldde een verhoging
van het gehalte aan P in het effluent van
1 naar 3 mg/l nadat in Bennekom overgegaan werd van natte afvoer op ontwatering van het slib. Om de terugvoer
van fosfaat met slibwater te reduceren
wordt inJohannesburg ingedikt
surplusslib samen met geëlutriëerd
('uitgespoeld') ingedikt primair slib
gedurende 18 uur belucht. Hierbij wordt
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Afb. 2 - Vooroerzuringvan slib, naar Oldham.

niet alleen fosfaat biologisch opgenomen
maar wordt ook het ammonium in het
slibwater genitrificeerd (Pitman).
Thorndahl gaf een voordracht over het
strippen van NH 3 bij verhoogde pH uit
slibwater. Dit proces is al oud, maar wordt
voor de behandeling van slibwater op de
rwzi's Frederikshaven in Denemarken en
Fslöv in Zweden voor het eerst op
industriële schaal toegepast. Bij vergisting
van organisch materiaal wordt organisch
stikstof in ammonium omgezet. Flet
gehalte in slibwater is 500-1000 mg NH.,/1;
deze retourstroom verhoogt de stikstofconcentratie in het influent met 5-10 mg
N/l. Bij verhoging van de pH naar 12
verschuift het evenwicht naar NH 3 . Door
luchtstrippen wordt het ammoniak uitgeblazen en vervolgens in een adsorptiekolom in zuur vastgelegd (vorming van
NH,C1, (NH,) 2 S0 4 of (NH 4 ) 3 P0 4 ). Het
gevormde 'kunstmest' wordt aan het te
ontwateren slib toegevoegd. In Frederikshaven wordt ongeveer 20% van de stikstofvracht in het influent met het NH3stripproces verwijderd. De kosten
bedragen ongeveer f 6,- per kg N verwijderd. Stikstofverwijdering door uitbreiding van de rwzi met biologische
nitrificatie/denitrificatie zou aanzienlijk
duurder geweest zijn.

Nutriëntenverwijdering in
tweetrapsprocessen
Fen nieuw idee voor tweetrapsprocessen
werd gepresenteerd door Matsché. In
Oostenrijk zijn veel van de rwzi's vrij kort
in gebruik, maar kunnen niet voldoen aan
de nieuwe eisen voor stikstof. Uitbreiding
tot een tweetrapsproces lijkt aantrekkelijk
omdat in de tweede trap een volledige
nitrificatie bereikt kan worden. Tweetrapsprocessen hebben als nadeel dat
vérgaande denitrificatie in de tweede trap
niet haalbaar is door een tekort aan
C-bron en dat recirculatie van nitraatrijk
water niet mogelijk in verband met de
belasting van de tussenbezinker. Matsché
stelde voor om slib te recirculeren; het
debiet van de extra recirculatiestromen
bedraagt ongeveer 5% van het influentdebiet, zie afb. 3. Het voordeel van een
tweetrapsproces is dat in de eerste trap
het slib onder heel andere omstandigheden groeit dan in de tweede trap. In de
eerste trap groeit het slib door de hoge
omzettingssnelheid van C-omzetters snel;
er wordt veel reservevoedsel in de cel
opgeslagen. Als dit slib naar de tweede
trap wordt gevoerd heeft het een hoge
denitrificerende capaciteit: denitrificatie
gebaseerd op verademing van in de
slibvlok opgenomen substraat. In de
tweede trap vindt hierdoor meer deni-
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trificatie plaats. In de tweede trap is het
aandeel nitrificeerders in de biomassa
groot door de sterk verlaagde BZV/Nverhouding. Door de terugvoer van nitrificeerders met dit slib naar de eerste trap
vindt volgens Matsché in de eerste trap
een verhoogde nitrificatie plaats, vooral
omdat de NH 4 -concentratie hier hoog is.

biologisch gezuiverd afvalwater, vooral in
geval van hergebruik van afvalwater in
gebieden met een schaarste aan water. De
zeer grote afvalwaterzuivering Hookers
Point in Tampa, Florida (Wilson) heeft
een ontwerpcapaciteit van 4,2 mVs
(360.000 m 3 /dag). Kentallen van het
influent (ontwerp): temp. 20°C, HOD
224 mg/1, N 32 mg/I, P 12 mg/l. Na
aërobe zuivering is het gehalte aan N 0 3
toegenomen tot circa 20 mg N/l. Het
gezuiverde water wordt gefiltreerd in
denitrificerende zandfilters: hoogte filtermedium 1,70 m, korreldiamcter 2,4 mm.
De methanoldosering bedraagt
2,6-3,2 kg/kg NO,-N. Het is volgens
Wilson geen probleem om de methanoldosering zo te sturen dat er niet meer
gedoseerd wordt dan voor denitrificatie
nodig is. Om het gevormde N 2 -gas uit te
drijven wordt 12-16 maal per dag kort
met water teruggespoeld ('bumping'), de
filters worden dagelijks éénmaal teruggespoeld. De denitrificatie verloopt zeer
effectief, het gehalte aan N 0 2 + N 0 3 in het
effluent is gemiddeld 1,1 mg/l. Overige
gemiddelde gehalten (1980-1992) in het
effluent zijn HOD, 2,9 mg/l, zwevend stof
2,5 mg/l, N H , 0,2 mg/l en Nkj 1,7 mg/l.
De kosten voor behandeling van het afvalwater, inclusief slibbehandeling bedragen
circa $ 0,185/m 3 ; de kosten voor stikstofverwijdering waren in 1991$ 1,76 per kg N
gedenitrificeerd.

Nitrificatie en denitrificatie in
slib-op-dragersystemen
De aandacht voor slib-op-dragersystemen
was te verdelen in nitrificatie/denitrificatie
in bestaande oxydatiebedden, denitrificatie in zandfilters met behulp van
methanoldosering en in nieuwe processen.
Hier wordt vooral ingegaan op de aanpassing van bestaande installaties.
In Engeland zijn veel rwzi's uitgebreid
met 'nitrifying filters'. De nitrificatiecapaciteit (ontwerp) bedraagt circa 0,1 kg
N/m 2 biofilm per dag (Biddle). De
omzettingssnelheid wordt vooral bepaald
door diffusiebeperkingen in de biofilm.
O'Neill gaf een benodigd oppervlakte van
minimaal 800 tot 2200 m 2 /kg N.dag aan.
Omdat de groei van de biofilm in een
nitrificerend bed geringer is dan in een
met organische stof belast oxydatiebed
kan een pakking met kleinere deeltjes
(diameter van 20-30 mm) gebruikt worden:
specifiek oppervlakte van 80-200 m 2 /m 3 .
De hoogte bedraagt 3-4,5 m.
Rüdiger beschreef de ombouw van een
oxydatiebed in de tweetrapsinstallatie
Ahrensburg. Door eenvoudige maatregelen is de luchttoevoer van een
oxydatiebed te regelen of zelfs geheel af te
sluiten. De lezing verdient aandacht omdat
het (afwisselend aëroob/anoxisch) bedrijven van oxydatiebedden voor denitrificatie
een mogelijkheid voor hergebruik van
bestaande oxydatiebedden lijkt.

Denitrificatie in zandfilters lijkt ook bij
lage temperatuur van het water een
interessante mogelijkheid voor aanpassing
van bestaande rwzi's zonder mogelijkheden voor denitrificatie. In de rwzi
München II zijn 24 zandfilters geïnstalleerd. In één van de filters (dwa aanvoer
8.600 mVdag, 40.000 i.e.) is als proef op
technische schaal gedenitrificeerd. De
filtcrbelasting bedraagt 4,4 m/h bij dwa.
De methanoldosering bedroeg 2,5-3 kg/kg
N0 3 -N. Het gehalte aan NO, werd
verlaagd van 20 tot minder dan 5 mg/l.

In de USA worden al jaren zandfilters
toegepast voor nabehandeling van

Afb. 3 - Recirculatie van slib ineen tweetrapsactief-slibsysteem voornitrificatie endenitrificatie (Matsché).
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Tot besluit
Op een aantal installaties in Europa, USA,
Ganada en Zuid-Afrika is inmiddels een
langdurige ervaring met nitrificatie/denitrificatie, gecombineerd met biologische
fosfaatvcrwijdering opgedaan. In een
aantal gevallen worden effluentwaarden
bereikt van stikstof < 3 mg/l en fosfor
< 0,3 mg/l.
Biologische fosfaatverwijdering is nu een
goede aanvulling op biologische nitrificatie
en denitrificatie.
Defosfatering vindt in de meeste gevallen
plaats met het 'hoofdstroomproces', eventueel gevolgd door een filtratiestap.
Opvallend is dat vrijwel steeds sprake is
van een aanvullende dosering van een
metaalzout om bij wisselende procesomstandigheden aan de gestelde effluenteis
te kunnen voldoen.
R. Kampf, P.Janssen, H. Draaijer
en F. Vissers.
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In Frankrijk wordt veel aandacht
geschonken aan compacte slib-op-dragersystemen met een vast filterbed: 'biological aerated filter'. Sammut beschreef
praktijktoepassingen in de installaties van
Lagny (Eurodisneyland) en StJean d'Illac
bij Bordeaux: preprecipitatie, lamellenseparator, gekoppelde anoxische en beluchte
Biocarbone/Hiostyr filters. Tests op semitechnische schaal toonden aan dat met
simultane fosfaatverwijdering in een filter
een hydraulische verblijftijd van minder
dan drie uur voldoende is voor volledige
nitrificatie/denitrificatie. Het onderzoek is
nu gericht op de inpassing van biologische
fosfaatverwijdering in Biostyr-filters. Er
werd niet ingegaan op de kosten van het
proces.
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Door een verminderde filtcrwerking (of
groei in het filter?) is gemiddeld de GOD
7 mg/l, de HOD 2 mg/l en het gehalte aan
zwevend stof 2,4 mg/l hoger dan in de
andere filters. Voor een optimale denitrificatie zijn de zandfilters waarschijnlijk niet
diep genoeg (diepte 1,20 m). Een semitechnische proef met hogere filters met
een diameter van 0,75 m is in voorbereiding. Geconcludeerd wordt dat
denitrificatie in de bestaande zandfilters in
München ook bij lage temperatuur een
stabiel en economisch aantrekkelijk proces
is. De kosten voor investering en
methanolverbruik worden geschat op
0,06 DM/m 3 .
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