Fosfaatafgifte experimenten en magnetische fosfaatverwijdering
in de sliblijn bij de rwzi Almelo-Vissedijk

1. Inleiding
Door de overheid is in een Algemene
Maatregel van Bestuur (1990) vastgelegd
dat nieuwe rwzi's > = 100.000 i.e. moeten
voldoen aan een effluenteis van 1mg
Ptot/1 en rwzi's < 100.000 i.e. aan een
effluenteis van 2 mg P tot /l (op basis van
een voortschrijdend gemiddelde van 10
waarnemingen). Dit naar aanleiding van
de aanbevelingen in het rapport van de
Werkgroep Aktieplan Defosfateren [1].
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rwzi Almelo-Vissedijk, omdat hier een
hoge fosfaatverwijdering door spontane
biologische defosfatering optreedt. Hierbij
wordt echter niet het vereiste effluentgehalte kleiner dan 1,0 mg P tot /l gehaald.
Het doel van het onderzoek is het krijgen
van inzicht in het mechanisme van de
verhoogde fosfaatverwijdering op de rwzi
Almelo-Vissedijk en het optimaliseren
hiervan onder praktijkomstandigheden.
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Voor bestaande rwzi's geldt dat deze in
1995 aan de nieuwe eisen moeten voldoen
tenzij kan worden aangetoond dat door
maatregelen bij andere rwzi's in het
beheersgebied al aan een reductie van
75% van de influentfosfaatvracht ten
opzichte van 1985 is voldaan.
Voor de verwijdering van fosfaat uit het
afvalwater zijn verschillende technieken
mogelijk [2].De meest toegepaste
techniek tot dusver is de chemische
defosfatering. Een alternatief voor deze
techniek is de biologische fosfaatverwijdering [2,3, 4, 5, 6, 7].Hierbij wordt
gebruik gemaakt van micro-organismen,
die in staat zijn veel fosfaat in hun cellen
op te slaan. De selectie van deze microorganismen in het zuiveringsproces wordt
verkregen door wisselende aërobe en
anaërobe omstandigheden (in aanwezigheid van een koolstofbron).
De voordelen van deze methode ten
opzichte van chemische defosfatering zijn:
- minder chemicaliëngebruik;
- ontstaan van minder spuislib;
- beperking zoutlozing;
- het voorkomen van nitrificatieremming;
- eventueel hergebruik fosfaat mogelijk.
Het Waterschap Regge en Dinkel en het
raadgevend ingenieursbureau TAUW
Infra Consult BV hebben in 1989 besloten
gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar
de toepassingsmogelijkheden van
biologische defosfatering op rwzi's.
Als onderzoekobject is gekozen voor de
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Uitgangspunt is dat de resultaten ook
kunnen worden benut voor defosfatering
op andere rwzi's.
Het onderzoek bestaat uit twee fasen.
Over de eerste fase van het onderzoek
(1989-1990) is al eerder gerapporteerd
[8]. Gedurende deze eerste fase is vastgesteld dat er bij de rwzi Almelo-Vissedijk
sprake is van spontane biologische
defosfatering in de waterlijn. Dit proces is
door enkele ingrepen in de bedrijfsvoering geoptimaliseerd, waardoor een
gemiddeld effluentgehalte van 1,5 mg
P tot /l is bereikt.
Ook is vastgesteld dat de terugvoer van
fosfaat door retourstromen, vooral overloopwater van de slibindikker en fikraat
uit de slibontwatering, het fosfaatverwijderingsrendement negatief
beïnvloedt. Deze retourstromen bevatten
hoge fosfaatconcentraties omdat het
zuiveringsslib onder anaërobe omstandigheden fosfaat aan de waterfase afgeeft.
Zowel bij de slibindikking als bij de
slibontwatering komen anaërobe condities
voor. Het chemisch defosfateren van deze
waterstromen wordt bemoeilijkt door het
hoge droge-stofgehalte ervan.
Aanbevolen wordt om een gedeelte van
het fosfaatrijke retourslib te ontdoen van
fosfaat middels fosfaatafgifte en
vervolgens in een indikker te scheiden in
een fosfaatrijke waterstroom en een
fosfaatarme slibstroom. Hierna kan een
deel van het fosfaatarme slib worden
gespuid. Het water met zeer hoge fosfaat-

Samenvatting
In samenwerking met het
Waterschap Regge en Dinkel is de
tweede fase uitgevoerd van een
onderzoek naar toepassing van
biologische defosfatering op rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi).
Als onderzoeklokatie is gekozen
voor de rwzi Almelo-Vissedijk
omdat hier biologische fosfaatverwijdering in de waterlijn optreedt.
Het onderzoekdoel is het krijgen van
inzicht in het mechanisme van de
biologische fosfaatverwijdering op
de rwzi Almelo-Vissedijk en het
optimaliseren hiervan onder
praktijkomstandigheden.
Dit artikel beschrijft de tweede fase
van het onderzoek. Tijdens deze fase
zijn op kleine praktijkschaal proeven
uitgevoerd met twee fosfaatafgiftetanks van elk circa 12 m 3 . De tanks
zijn parallel bedreven en gevoed met
retourslib. Door een variatie in de
verblijftijd en de substraatdosering
in te stellen zijn resultaten verkregen
over de optimale procescondities.
Uit de praktijkproeven is gebleken
dat een goede fosfaatafgifte wordt
verkregen bij een acetaatdosering
van 20 a 30 mg Acetaat/g ds. Voor
een stabiele procesvoering en een
optimale afgifte is een verblijftijd van
4 uur geschikt.
Deze tweede fase is gesubsidieerd in
het kader van het STORAprogramma PNs-92 en valt onder de
begeleidingscommissie van
RWZI-2000.
Parallel aan dit onderzoek zijn
experimenten uitgevoerd naar de
fosfaatverwijdering uit het fosfaatrijke water door magnetische
separatie. De influentconcentratie
van 39 mg P/l kon bij een kalkdosering van 100, 200 en 300 mg/l
worden teruggebracht met
respectievelijk 75, 85 en 92%. Dit
deelonderzoek is uitgevoerd in
samenwerking met HNVIMAG.

concentraties kan dan efficiënt worden
gedefosfateerd.
Door deze werkwijze wordt een
combinatie verkregen van biologisch
defosfateren in de waterlijn en in de
sliblijn. Hierbij zorgt het proces in de
waterlijn voor de selectie en groei van
biologisch defosfaterende bacteriën, het
proces in de sliblijn zorgt voor de
verwijdering van fosfaat uit het systeem,
het voorkomen van fosfaatterugvoer door
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Proefinstallatie van het
onderzoek op AlmeloVissedijk.

retourstromen en de afvoer van fosfaatarm slib. Voor het bedrijven van het
proces in de sliblijn is het noodzakelijk om
substraat te doseren, bijvoorbeeld in de
vorm van natriumacetaat, om het proces
van fosfaatafgifte goed te doen verlopen.
Deze aanpak is op pilotplantschaal
bestudeerd gedurende fase 2 van het
onderzoek. Hierbij is de fosfaatverwijdering uit het fosfaatrijke water
onderzocht door magnetische separatie.
De proefnemingen met fosfaatafgifte zijn
gesubsidieerd in het kader van het
STORA-programma PNs-1992 en valt
onder de begeleidingscommissie van
RWZI-2000 (RIZA). De fosfaatverwijdering door magnetische separatie is
onderzocht in samenwerking met
ENVIMAG.
2. Beschrijving rwzi Almelo-Vissedijk
De rwzi Almelo-Vissedijk is een zeer laag
belaste propstroom actief-slibinstallatie
met voorbezinktanks en is uitgevoerd met
twee ongelijke parallelle straten. De
ontwerpcapaciteit bedraagt 130.000 i.e.
à 54 g BZV, de ontwerp slibbelasting is
0,10 kg BZV/kg ds.d.
Het secundaire spuislib wordt via het
aanvoervijzelgemaal naar de voorbezinktanks geleid en gezamenlijk met het
primaire slib afgevoerd naar de slibmineralisatieruimte. Het aëroob
gemineraliseerde slib wordt ontwaterd in
een zeeftrommel en na opslag afgevoerd
naar de rwzi Hengelo. Hier wordt het

vergist en verder ontwaterd. In tabel I is
voor een aantal parameters de gemiddelde
waarden gegeven over 1991.
Uit tabel I blijkt dat de rwzi onderbelast is
en met een zeer lage slibbelasting wordt
TA1ÎHL I - Gegevens rwzi Almelo-Vissedijk

Parameier

1991.

Gemiddeld e waarde 1991

Belasting
95.100
Slibbelasting
0,04
BZV influent
332,0
1S/.Y effluent
6,0
Nkj influent
59,6
Nkj effluent
11,6
NO,-N effluent
5,7
Prot influent
10,6
P101 effluent
1,2

i.e. à 54 g R/A'
kg BZV/kg ds.d
mg/l
mg/l
mg/l
mu 1
mg/l
mg P/l
mg P/l

bedreven. Er is sprake van een relatief
hoge fosfaatverwijdering. Hij de huidige
bedrijfsvoering wordt de toekomstige eis
voor stikstof van 10 mg N Iot /l niet gehaald,
vooral door een niet optimale nitrificatie.
Zo nodig zal de stikstofverwijdering
worden geoptimaliseerd door aanpassingen aan het beluchtingsregime.
Van belang voor de fosfaatverwijdering is
dat de (simultane) denitrificatie zo goed
verloopt dat er geen storing optreedt in de
anaërobe zone door nitraathoudend
retourslib.
3. Fosfaatafgifte experimenten
3.1. Proefinstallatie
In afbeelding 1is de gebruikte proefinstallatie schematisch weergegeven. De
installatie is opgebouwd rond 2 voormalige pasteurisatietanks met een
effectieve inhoud van 12,2 m 3 per stuk.
De tanks zijn parallel bedreven en gevoed
met retourslib. Aan de retourslibstroom is
substraat in de vorm van natriumacetaat
gedoseerd. Na verblijf in de tanks
(strippers of striptanks) vindt er scheiding
plaats van het fosfaatrijke water en
fosfaatarme slib in een slibindikker.
3.2. Procescondities enresultaten
Het fosfaatafgifte proces wordt vooral
bepaald door de parameters verblijftijd en
substraatdosering. Gedurende het onderzoek zijn variaties aangebracht in de
waarde van genoemde parameters. In
tabel II zijn de procescondities per periode
weergegeven.
In tabel III zijn de resultaten weergegeven
gerangschikt naar oplopende acetaatdosering en verblijftijd.
De resultaten van periode 4 (zie tabel II)
waaruit duidelijk de invloed van de
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Afb. I. Schematische
weergave proefinstallatie.

elfluent
slib *-
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substraatdoscring kan worden afgeleid,
zijn grafisch weergegeven in afbeelding 2.

TABEL II - Procescondities.
Stripper 1
Periode
(1991)
1
2
3
4
5

Stripper 2

Verblijftijd
(uren)

Acetaatdosering
(mg/g ds)

(i

10
30
20
10

(8-5 t/m 22-5)
(29-5 t/m 20-6)
(24-6 t/m 4-7)
(5-7 t/m 4-8)
{5-8 t/m 30-81

6
2,5
4

Verblijftijd
(uren)
7,5
7,5
4
4
2,5

Acetaatdosering
(mg/g ds
10
30
20
30
30

Het fosfaatrijke water uit de slibindikker
heeft een orthofosfaatgehalte van
39 mg P/l. Dit water is voor de proeven
hydraulisch gebufferd. Vanuit de buffer is
het water naar de magnetische separator
geleid. Tijdens de proeven is het
verwijderingsrendement bepaald bij een
verandering van:
- kalkdosering als Ca(OH) 2 (100, 200 en
300 mg/l);
- magnetietdosering (2,3 en 4 g/l);
- polymeerdosering (1,2 en 3 mg/l).

P - r e l e a s e (mg o r t h o - P / g DS)
—— 30 mg Ac/g ds
10 mg Ac/g ds

i

05

09

i

i

10

Met de proefinstallatie zijn twee soorten
proeven uitgevoerd:
- magnetische defosfatering;
- magnetietdefosfatering met bezinking
(met en zonder magneetveld).

.

11

16

17

18

23

30

24

juli-augustus

Afb. 2. Fosfaatafgiflc in periode 4 bij een verblijftijd van 4 uur.
TABEL III - Overzicht resultaten bij oplopende acetaatdosering

Verblijftijd
(h)

P-afgifte
(mg P/g ds)

P-gchalte
retourslib
(mg P/g ds)

10
10
10

4
6
7,5

4,1
3,3
3,6

46

20
20

2,5
4

3,8
8,6

36
36

30
30
SO
30

2,5
4
6
7,5

9,1
9,4
7,0
7,0

54
16
56
56

Acetaat dosering
(mg/g ds)

4. Magnetische separatie
4.1. Uitvoering van deproeven
Het onderzoek naar de magnetische
separatie van het fosfaat uit het fosfaatrijke water uit de slibindikker is uitgevoerd met een proefinstallatie die
schematisch is weergegeven in
afbeelding 3.

15
43

4.1.1. Magnetischedefosfatering
Hierbij zijn achtereenvolgens kalk,
magnetiet en polymeer gedoseerd. Het
gevormde neerslag is in de magneet vastgehouden en tijdens de spoelcyclus van de
magneet in een bezinker verwijderd.
Vervolgens is de magnetiet teruggewonnen en opnieuw in het proces
gebruikt.
4.1.2. Magnetische defosfateringmet
bezinking (magnetictbezinking)
Hierbij zijn achtereenvolgens kalk,
magnetiet en polymeer gedoseerd.

Afb. 3. Schematische weergave magnetische separatie.

Schematische voorstelling van het onderzochte
systeem voor verwijdering van fosfaat in de
sliblijn.
1. supernatant
2. kalkdosering
3. magnetietdosering
4. polymeerdosering
5. magneet of bezinker
6. overflow (retour rwzi)
7. underflow
8. magnetietterugwininstallatie
9. restprodukt

2
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is afhankelijk van de volgende factoren:
- fosfaatafgifte bij een bepaalde dosering;
- hoeveelheid te behandelen slib om
voldoende fosfaat te verwijderen.

f o s f o r e i n d c o n c e n t r a t i e in m g / l

De hoeveelheid te behandelen slib is
binnen zekere marges omgekeerd evenredig met de bereikte fosfaatafgifte. In
tabel V is de hoeveelheid acetaat,
benodigd om 1kg fosfaat uit het slib vrij
te krijgen, bij een bepaalde dosering weergegeven.

polymeer 1mg/l
polymeer 2 mg/l
polymeer 3 mg/l

150

200

300

kalkdosering in mg/l

A/b. 4.Resultaten magnetische de/os/atering bijeen doseringvan 3g/l magnetiet.

Vervolgens is de waterstroom continu, dus
zonder spoelcyclus, door een magnetisch
veld naar een bezinker geleid. Bij deze
zogenaamde magnetische flocculatie
klitten de deeltjes van de magnetiseerbare
drager (magnetiet) aan elkaar. Hierdoor
kan een bezinker met een relatief hoge
oppervlaktebelasting worden toegepast.
Ter referentie zijn ook proeven uitgevoerd
zonder een magnetisch veld en zonder
magnetietdosering.
4.3. Resultaten
4.3.1. Magnetische defosfatenng
De resultaten bij een magnetietdosering
van 2 g/l zijn wisselvallig wat zeer
waarschijnlijk het gevolg is van een te lage
magnetietdosering. De bereikte
orthofosfaat concentraties bij een
magnetietdosering van 3 g/l zijn weergegeven in afbeelding 4.
Uit afbeelding 4 blijkt dat bij een relatief
lage dosering van 100 mg/l kalk circa 75%
fosfaat wordt verwijderd. Een twee- en
drievoudige dosering brengt het
rendement naar respectievelijk circa 85 en
92%.
Een verhoging van de polymeerdosering
van 1mg/l naar 2 mg/l geeft een
duidelijke rendementsverbetering. Een
verhoging van 2 mg/l naar 3 mg/l geeft
een veel mindere rendementsverbetering.
Bij verhoging van de magnetietdosering
tot 4 g/l is slechts een marginale
rendementsverbetering gevonden.
4.3.2. Magnetische defosfatenng met
bezinking (magnetietbezinking)
De resultaten van de magnetietbezinking
zijn weergegeven in tabel IV. Hierbij zijn

als referentie de waarden voor fosfaatverwijdering weergegeven waarbij geen
magnetisch veld wordt toegepast en waar
geen magnetiet is gedoseerd.
De uitgangsconcentratie voor orthofosfaat
was 39 mg P/l; er is een kalkdosering
ingesteld van 200 mg/l.
Uit de resultaten in tabel IV blijkt dat ook
bij een hoge oppervlaktebelasting van een
bezinktank door magnetisch flocculeren
lage eindconcentraties kunnen worden
behaald.
5. Discussie
5.1. Fosfaatafgifteexperimenten
Uit de resultaten van de fosfaatafgifte
experimenten blijkt dat een verblijftijd van
4 uur voldoende is voor een goede
fosfaatafgifte.
Een langere verblijftijd levert vrijwel nooit
toename van de fosfaatafgifte op. Kortere
verblijftijden geven een lager rendement
en veroorzaken een minder stabiel proces.
De totale hoeveelheid te doseren acetaat

Uit tabel V blijkt dat bij een dosering van
10 en 20 mg acetaat/g ds uiteindelijk
eenzelfde hoeveelheid acetaat benodigd is
om een bepaalde hoeveelheid fosfaat vrij
te krijgen.
De dosering van 20 mg acetaat/g ds is in
dit geval gunstiger omdat de onderdelen
van de installatie voor fosfaatafgifte
slechts de helft van de hoeveelheid slib
hoeven te verwerken en daarom kleiner
kunnen worden uitgevoerd, dan bij een
dosering van 10 mg acetaat/g ds.
De hoeveelheid te behandelen slib kan
berekend worden met de volgende
formule:
Te behandelen
slib
(Pinfl-Peffl-Pps-Pss)
1.000
(kg ds/d) = —
—*A
(Np*Nsi)
Waarbij:
Pinfl, Peffl, Pps, Pss = Fosfaatvracht
(kgP/d) resp. in: influent, effluent*),
primair en secundair spuislib na
fosfaatafgifte
Np = Efficiëntie fosfaatverwijdering
waterstroom ()
Nsi = Efficiëntie indikker ()
A = Waarde uit tabel V;
benodigde hoeveelheid slib
(kg ds/g P)
*) waardebenodigdvoor behalen effluent eis.

• Slot oppagina 551.

TABEL IV- Resultaten magnetietbezinking.
Debiet
Met
magneetveld
Zonder
magneetveld

1 mVh

2 m'/h

2 mVh*)

pH = 9,3
P = 3,8 mg/l
pH = 9,5
P = 2,9 mg/l

pH = 9,7
P = 3,6 mg/l
pil = 9,2
P = 6,4 mg/l

pH = 9,3
P = 6,4 mg/l

*) zonder magnetietdosering
TABEL V- Benodigde hoeveelheidacetaatperkgte strippen fosfaat.
Acetaatdosering
(g Ac/kg ds)
10
20
30

Fosfaatafgifte
(bij 4 uur
verblijftijd)
(g /kg ds)

Benodigde
hoeveelheid slib
(kg ds/g P)

Benodigde
hoeveelheid acetaat
(kg/kg P)

4,1
8,6
9,4

0,24
0,12
0,11

2,4
2,4
3,3
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Rwzi Almelo-Vissedijk
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Bij de rwzi Almelo-Vissedijk gelden de
volgende waarden:
Te behandelen
slib
(160-12-16-78)
(kg ds/d)
-* 0,12*1.000
(0,9*0,6)
= 12.000 (kg ds/d)
= 2.000 (m 3 /d) (0,6% ds)
Voor de bijbehorende installatie gelden de
volgende technische karakteristieken:
- Volume fosfaatafgiftetank = 330 nv
= 240 m2
- Oppervlak indikker
- Capaciteit
= 1.200 mVd
fosfaatverwijdering
= 240 kg/d
- Acetaatdosering
5.2. Magnetischedefosfatering
Tijdens het onderzoek naar de fosfaatverwijdering uit het fosfaatrijke
supernatant is een aantal verschillende
behandelingsmethoden bestudeerd. Naast
magnetische defosfatering en magnetietbezinking zijn ook ter referentie enkele
proeven uitgevoerd met magnetietbezinking zonder toepassing van een
magnetisch veld en zonder magnetietdosering. Gebleken is dat met
magnetische defosfatering bij de juiste

doseerverhouding (3 mg/l magnetic!, 2
mg/l polymeer en 300 mg/l kalk) hoge
verwijderingsrendementen kunnen
worden behaald (> 90%).
Magnetietbezinking met magnetisch veld
lijkt alleen een verbetering te geven ten
opzichte van bezinking zonder magnetisch
veld bij hogere hydraulische belastingen.
Hierdoor kan de magnetietdosering in de
praktijk compacter worden uitgevoerd.
Een rendementsverbetering van de
fosfaatverwijdering in het fosfaatrijke
water betekent een besparing op de
hoeveelheid slib die moet worden
behandeld. Hierdoor kunnen de onderdelen van de fosfaatafgifte-installatie
kleiner worden uitgevoerd en is er minder
substraat nodig. Een toename van 50%
naar 60% rendement levert een besparing
op van 17% te behandelen slib. Een
toename van 80% naar 90% rendement
levert een besparing op van 11%. Of deze
besparingen opwegen tegen de
investering voor de magnetische
defosfateringsinstallatie of de magnetietbezinking, zal per situatie moeten worden
uitgezocht. Vooralsnog geven indicatieve
berekeningen [9] aan de hand van onderhavig onderzoek aan dat conventionele
kalkprecipitatie economisch het meest
gunstig is. Magnetietdosering biedt, na
optimalisatie, mogelijk een kansrijk
alternatief.
6. Conclusies
Uit het hiervoor beschreven onderzoek
kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
- onder praktijkcondities blijkt het
mogelijk om goede fosfaatafgifte
(maximaal 14 mg P/g d.s.) te krijgen met
het retourslib van de rwzi AlmeloVissedijk;
- een variatie in acetaatdosering heeft
meer invloed op de P-afgifte dan een
variatie in de verblijftijd. In de praktijk
kan het defosfateringsproces worden
gestuurd door de acetaatdosering te
variëren;
- voor een optimale fosfaatafgifte moet
een acetaatdosering van 20 à 30 mg Ac/g
d.s. te worden toegepast;
- voor een stabiele procesvoering en een
optimale afgifte is een verblijftijd van circa
4 uur geschikt;
- magnetietbezinking is een veelbelovende techniek waarnaar nader
onderzoek gewenst is.
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Rectificatie
In het artikel 'Effect van bodemwoelende
vis op de waterkwaliteit' van A. W. Breukelaar e.a. ( H 2 0 nr. 18, pagina 502-507) zijn
per abuis 2 afbeeldingen omgewisseld.
Afbeelding 2 moet zijn afbeelding 10 en
afbeelding 10 moei afbeelding 2 zijn.
De bijschriften bij beide afbeeldingen
staan wel correct.

Ecological Engineering
4-day course
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Utrecht, The Netherlands
The objective of the course 'Ecological
Engineering' is to make participants
acquainted with basic viewpoints,
theoretical backgrounds and methodology
as well as possibilities and limitations of
ecological engineering. The 4-day course
will take place on 11-14 October 1993 in
Utrecht. Apart from a general overview
the course presents a number of cases,
comparing projects in The Netherlands
with projects abroad. An excursion to a
large-scale nature restoration is included.
Information: University Utrecht,
Department of Plant en Ecology and
Evolutionary Biology, PO Box 800.84,
3508 TB Utrecht, tel. 030-53 6700.

