Simultane defosfatering in actief-slibsystemen: inventarisatie van
beschikbare gegevens

Inleiding
In 1995 zullen waterkwaliteitsbeheerders
aan strenge fosfaateisen moeten gaan
voldoen. Op korte termijn moet daarom
op veel Nederlandse rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) worden gedefosfateerd.
De fosfaateisen, zoals deze voor
Nederland zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB),
zijn weergegeven in tabel I.

Samenvatting
In 1995 zullen waterkwaliteitsbeheerders aan strenge fosfaat-eisen moeten
voldoen. Op korte termijn moet daarom op veel rwzi's vergaand worden
gedefosfateerd. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar, waaronder
simultane chemische defosfatering. Deze techniek is relatief eenvoudig op rwzi's
in te voeren en heeft zich in het verleden al bewezen. Veel waterkwaliteitsbeheerders hebben daarom het voornemen in de toekomst deze techniek te gaan
toepassen.
De simultane defosfatering beïnvloedt echter ook andere zuiveringsprocessen en
- factoren (nitrificatie, denitrificatie, slibsamenstelling, SVI). Gezien de
toekomstige verscherping van de overige effluenteisen is het belangrijk te weten
wat de effecten van de simultane defosfatering op deze processen zijn (kwalitatief
en kwantitatief). Hiertoe is in het kader van het STORA-programma PN 1992 een
inventarisatie gemaakt van de beschikbare ervaringen met simultane defosfatering
in binnen- en buitenland.
De belangrijkste conclusies zijn: de fosfaat-effluentconcentratie is gevoelig voor
het zwevende-stofgehalte. Alleen als dit voldoende kan worden gecontroleerd kan
aan de 1mg totaal-fosfaat/1-eis worden voldaan. Simultane defosfatering heeft in
het algemeen een positieve invloed op de SVI. Negatief is de invloed op de
nitrificatie, die daarom speciale aandacht verdient.
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Om de AMvB-eisen te bereiken zijn
chemische, biologische en andere
technieken beschikbaar. Simultane
(chemische) defosfatering wordt al op
diverse Nederlandse oxydatiesloten en
laagbelaste actief-slibsystemen toegepast
en is relatief eenvoudig in te voeren.
Veel waterkwaliteitsbeheerders hebben
daarom het voornemen in de toekomst
simultane defosfatering te gaan toepassen.
Naast de fosfaatverwijdering, beïnvloedt
de simultane defosfatering ook andere
procesparameters van het actief-slibsysteem. Gezien de te verwachten
toekomstige verscherping van de overige
effluenteisen is het belangrijk te weten
welke effecten de simultane defosfatering
heeft op zuiveringsprocessen zoals de
nitrificatie en denitrificatie.
Op grond van het voorgaande is in het
kader van het STORA-programma
PN 1992 een inventarisatie gemaakt van
de beschikbare ervaringen met simultane
defosfatering in binnen- en buitenland.
Gekeken is naar:
- de bereikbaarheid van een fosfaateffluentconcentratie van 1 mg P/l;
- de invloed van de fosfaatverwijdering op de stikstof-, CZV- en BZVverwijdering;
- de invloed van de defosfatering op
secundaire aspecten als slibindex, slibproduktie, slibeigenschappen, toevoer en
verwijdering van metalen;
- de fosfaatverwijdering in relatie tot de
chemicaliëndosering, plaats van het
doseerpunt, afvalwatersamenstelling en
aanvoervariaties.
Dit artikel geeft een samenvatting van de

belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, zoals deze zijn weergegeven in
STORA-rapport 'PN 0050 Simultane
defosfatering in actief-slibsystemen:
Inventarisatie beschikbare gegevens'.
Stand van zaken
Uit een inventarisatie van de Nederlandse
praktijkgegevens blijkt dat op 23 rwzi's
simultaan wordt gedefosfateerd.
Deze techniek vindt veelal toepassing op
zeer laag- tot laagbelaste actief-slibsystemen, met een slibbelasting van
0,02-0,12 kg BZWkg d.s.d. Daarnaast is de
techniek toegepast in de eerste trap van
een aantal twee-trapssystemen.
Als defosfateringschemicaliën wordt in
hoofdzaak ijzersulfaat gebruikt. Ook
vinden ijzerchloride en (aluminiumhoudende) afvalbeitsen toepassing.
Op veel rwzi's is niet gestreefd naar een
zo laag mogelijke fosfaat-effluentconcentratie. De chemicaliëndoseerverhouding (Me/P-verhouding) en de
bereikte effluentkwaliteit fluctueren dan
ook sterk. Op enkele rwzi's, waar een lage

fosfaat-effluentconcentratie werd
nagestreefd, werd een jaargemiddelde
< 1mg P/l bereikt.
Vastgesteld is verder dat op de meeste
rwzi's geen gericht onderzoek gedaan is
naar de eventuele effecten van de
simultane defosfatering. Soms ontbreken
essentiële gegevens of zijn tegelijkertijd
met de invoering van simultane defosfatering andere veranderingen opgetreden, zodat het moeilijk is achteraf
effecten vast te stellen. De Nederlandse
gegevens zijn daarom aangevuld met
onderzoekresultaten uit het buitenland,
vooral uit Zwitserland, Finland, Duitsland
en Zweden.
Simultane defosfatering
Bij simultane defosfatering vindt de
fosfaatbinding plaats in het actief-slibsysteem. Het chemische fosfaatslib dat
ontstaat, wordt tezamen met het
surplusslib in de nabezinktank verwijderd.
De chemicaliën kunnen worden gedoseerd in de toevoer van de aëratieruimte,
in de aëratieruimte zelf, in de afloop van
de aëratieruimte of in het retourslibcircuit.

TABEL I- Fosfaateis volgensfosfaat-AMvB (6).
i.e.

< 20.000

20.000-100.000

> 100.000

1. Bestaande RWZI's
1/7/90-1/1/95

geen eis

geen eis

geen eis

2 mg IV1
voortschr. gem.
tenzij E > 75%

2 mg P/l
voortschr. gem.
tenzij E > 75%

1 mg P/l
voortschr. gem.

geen eis

2 mg P/l
jaargem.
2 mg P/l
voortschr. gem.

1 mg P/l
jaargem.
1 mg P/l
voortschr. gem.

vanaf 1/1/95

2. Nieuwe of uit te breiden RWZI's
1/7/90-1/1/95
vanaf 1/1/95

2 mg P/l
voortschr. gem.
tenzij E > 75%

E = verwijderingsrendement op basis van fosfaatvracht in het totale beheersgebied,
ten opzichte van de inlluentvracht in 1995.
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Chemie van de simultane defosfatering
Fosfaat is in het afvalwater in verschillende vormen aanwezig. De belangrijkste
componenten zijn ortho-fosfaat en polyfosfaat. Alleen ortho-fosfaat is direct
chemisch te binden. Poly-fosfaat moet
eerst biologisch worden omgezet tot
ortho-fosfaat.
Als defosfateringschemicaliën kunnen
aluminium- en ijzerzouten en kalk worden
toegepast. Vereenvoudigd kan de defosfatering met ijzer- en aluminiumzouten
worden onderverdeeld in de volgende
processtappen:
- het ontstaan van slecht oplosbare
metaalfosfaatverbindingen:
Me3 + + PO3," -> MePC-4 I;
- ontstaan van slecht oplosbare, goed
bezinkbare hydroxyden:
M e ' + + 3 H 2 Ö -> Me(OH) 3 i + 3 H+;
- adsorptie van de metaalfosfaatverbindingen aan de hydroxydevlokken:
Me„ (OH) 3 m (P0 4 ) n _ m ;
- adsorptie van gecondenseerde en
organisch gebonden fosfaten aan de
hydroxydevlokken:
- coagulatie van de overige negatief
geladen colloïdale deeltjes [3].
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Afb. 1 - Oplosbaar/wij inwatervan ijzer(IH)-, alumimumfosfaatenkristallijn calciumfosfaat alsfunctievande
pH endelogaritmevan defosfaatconcentratie inmol/lbijevenwicht (7).LogfP-opgehst]= - 3 komtovereen met
31mg P-opgelost/l.

Defosfatering met kalk berust op de
vorming van calciumfosfaat, dat neerslaat
bij een pH < 8,5. De kalkdosering heeft
als hoofddoel verhoging van de pH.
Bij benadering wordt het neerslagproces weergegeven door de volgende
vergelijking:
5 Ca2+ + 3 PO]- + OH- ->Ca 5 (P0 4 ) 3 (OH)
De pH in relatie tot de fosfaatverwijdering en andere processen
De vorming van metaalfosfaatcomplexen
wordt bepaald door het oplosbaarheidsprodukt in water, dat onder meer
afhankelijk is van de pH (afb. 1).
Bij toepassing van ijzer- en aluminiumzouten heeft de pH in de praktijk een
geringe invloed op de vorming van
metaalfosfaatverbindingen. Dit in tegenstelling tot toepassing van kalk.
De vorming van ijzer- en aluminiumhydroxyden is wel pH-gevoelig en bepaalt
deels het fosfaatverwijderingsrendement.
Daarnaast wordt het fosfaatverwijderingsrendement bij deze chemicaliën bepaald
door kinetische factoren die het neerslagproces beïnvloeden.
De afvalwater-pH wordt gebufferd door
de bicarbonaatconcentratie (= alkaliteit),
die afhankelijk is van de hardheid van het
drinkwater, industriële lozingen en
processen als slibconditionering met kalk.
De alkaliteit wordt verlaagd door
nitrificatie en simultane defosfatering en
verhoogd door denitrificatie. De daling

Afb. 2 -pH-waardem acratieruimte alsfunctie van derestalkaliteit (4).

van de alkaliteit is dus afhankelijk van de
hoeveelheid genitrificeerd Kjeldahlstikstof en de concentratie defosfateringschemicaliën. Wanneer de restalkaliteit
door voorgaande processen beneden
2 mmol/1 komt, daalt de pH sterk (afb. 2),
wat niet wenselijk is voor een goed
verlopend zuiveringsproces. Problemen
kunnen ontstaan in gebieden met zacht
drinkwater in combinatie met een hoge
stikstof-influentconcentratie en vergaande
nitrificatie.
Bereikbare fosfaat-effluentconcentratie
De te bereiken fosfaat-effluentconcentratie is voornamelijk afhankelijk
van de Me/P-verhouding en de
concentratie zwevende stof in het effluent.

Ook de soort toegepaste chemicaliën, het
doseerpunt en de sturing van de
chemicaliëndosering spelen een rol.
Me/P-verhouding
Theoretisch is een Me/P-verhouding van
circa 0,6 voldoende om al het fosfaat te
binden, ervan uitgaande dat circa 40%
van de influent-fosfaatvracht door de
biologische slibmassa wordt opgenomen
voor stofwisseling en groei. Naast het
metaalfosfaatneerslag worden ook
hydroxydevlokken gevormd, waardoor
een hogere Me/P-verhouding noodzakelijk is.
Uit de praktijk blijkt dat bij een Me/Pverhouding van 2 mol/mol de ortho-
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fosfaatconcentratie circa 0,5 mg P/l
bedraagt (afb. 3). Een verdere verhoging
van de Me/P-verhouding leidt nauwelijks
tot een verlaging van de ortho-fosfaatconcentratie.
Zwevende stof-concentratiein heteffluent
De totaal-fosfaatverwijdering blijkt in de
praktijk, naast de binding van orthofosfaat, sterk afhankelijk te zijn van de
afscheiding van fosfaathoudend gesuspendeerd materiaal. Bij 15mg zwevende stof/l
en voor simultane defosfatering normale
waarden van 0,5 mg P-ortho/1 en 3,5% P
op droge-stofbasis, bedraagt het totaalfosfaatgehalte al meer dan 1 mg P/l.
Om aan de 1 mg/l-eis te voldoen kan het
noodzakelijk zijn uitspoeling van zwevend
materiaal te beperken. Mogelijkheden
hiervoor zijn (vlokkings)filtratie, verhoging van de Me/P-verhouding tot circa
3 mol/mol of dosering van poly-electrolyt
in de nabezinktank. Dit laatste wordt
succesvol toegepast in Finland.
In opdracht van de STORA worden de
toepassingsmogelijkheden van een
verhoogde Me/P-verhouding en van polyelectrolytdosering in de praktijk onderzocht. Naar verwachting zijn de resultaten
eind 1991 beschikbaar.
Chemicaliën
Gebleken is dat toepassing van verschillende chemicaliën geen merkbare
invloed heeft op de te bereiken effluentconcentratie. Een uitzondering hierop
vormen basische aluminiumverbindingen
(Alton), die mogelijk afhankelijk van
plaatselijke omstandigheden een iets
minder goede werking hebben dan de
zure aluminiumzouten.
Doseerpunt
Een grote turbulentie bij het doseerpunt is
vereist bij dosering van drie-waardige
metaalzouten. Voor de dosering van twee-
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waardige metaalzouten is dit van minder
groot belang.
Het optimale doseerpunt voor ijzersulfaat
is volgens de literatuurgegevens het begin
van de aëratietank of de voorbeluchting.
Voor de dosering van drie-waardige
metaalzouten wordt veelal de voorkeur
gegeven aan de overloop van de aëratieruimte naar de nabezinktank. De plaats
van het doseerpunt bij de dosering van
twee- en drie-waardige metaalzouten
heeft echter geen grote invloed op de te
bereiken fosfaat-effluentconcentratie.
Dosering op meerdere plaatsen, bijvoorbeeld in de voorbezinktank en in de
aëratieruimte, leidt mogelijk tot iets betere
verwijderingsrendementen dan dosering
alleen in de aëratieruimte.
De overloop van de aëratieruimte zou

ml/g
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S5
125
74
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66
210
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Afb. 3 -Na filtratiegeanalyseerdefosfaat-effluentconcentratie versusMe/P-verhouding (9).

SV1

FeS0 4
FeS0 4
FeS0 4
FeS0 4
FeS0 4
FeS0 4
FeS0 4
FeS0 4

2.0

Me/P(mol/mol)

Tabel II - SVI-waardenvoorennadeinvoering van simultane defosfatering (8).
Toegepaste
chemicaliën

a

\

Rwzi's
65
85

12
135
74
155
110
98
75

FeSO„

98
120
35

FeCI,
FeCl3

79
103

Al-beils/FeSO,
Al-bcits
Al-beits

200
115
103

46
147
70
55
48

Alton

130

85

Bodegraven
Nieuwveen
Steenwijk
Kpe
Akkruni
Joure
Sneek
Wolvega
Wervershoof
Amsterdam-West
Slochteren
Denekamp
Harderwijk
Iloogezand
/.uidlaren

de optimale plaats zijn voor het doseren
van kalk.
Sturingchemicaliëndosering
De chemicaliëndosering kan plaatsvinden
op basis van een vast debiet, een debietproportionele sturing of op basis van de
fosfaat-influentvracht. In Nederland wordt
veelal met een vast debiet gedoseerd.
Eosfaatvrachtgestuurd doseren kan voordelen bieden, doordat minder chemicaliën
behoeven te worden gedoseerd en de slibproduktie daalt. Omdat de kosten voor de
benodigde apparatuur en onderhoud
relatief hoog zijn, wordt voor toepassing
gedacht aan grote rwzi's (> 100.000 i.e.)
en rwzi's met een sterk fluctuerende
fosfaataanvoer.
Voor kleinere rwzi's waarvan de fosfaataanvoer minder fluctueert of de verblijftijd
in de aëratieruimte lang is (circa één dag),
kan worden volstaan met een debietgestuurde chemicaliëndosering. Ook een
dergelijke sturing kan, bij nauwkeurige
afstelling, leiden tot een besparing op
chemicaliënverbruik en een vermindering
van de slibproduktie, zij het in mindere
mate dan bij vrachtgestuurde dosering.
Invloed van de simultane defosfatering
op het zuiveringsproces
Slibvolume Index (SVI)
In tabel II is van verschillende Nederlandse rwzi's de SVI voor en na de
invoering van simultane defosfatering
weergegeven.
Uit de tabel kan worden geconcludeerd
dat simultane defosfatering meestal leidt
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tot een daling van de SVI. De grootte van
de SVI-daling door de simultane defosfatering is echter niet te voorspellen.
Wel blijkt dat aluminiumzouten een
gunstiger invloed hebben op de SVIdan
ijzerzouten [1, 2,10].
Nitrificatie
Nitriiicerende micro-organismen zijn zeer
gevoelig voor procesfactoren zoals de pH
en alkaliteit in de aëratieruimte, de
temperatuur, de slibleeftijd, het zuurstofgehalte en de aanwezigheid van metaalzouten.
De groeisnelheid van nitrificerende
organismen is optimaal in een neutraal tot
licht basisch pH-gebied. Vooral in
gebieden met zacht water en een hoge
ammonium-influentconcentratie moet
rekening worden gehouden met een
pH-daling bij gebruik van ijzer- en
aluminiumzouten. Dit kan leiden tot een
negatieve beïnvloeding van de nitrificatie.
In voorkomende gevallen moet
pH-correctie worden toegepast.
Ook kan defosfatering met basische
componenten als Alton (aluminiumverbinding) en kalk worden overwogen.
Alton heeft als voordeel dat de werking
niet berust op verhoging van de pH zoals
bij kalk. Alton doet de pil slechts met
enkele tiende eenheden stijgen. Simultane
defosfatering met kalk kan evenwel leiden
tot een onaanvaardbare verhoging van de
pH, wat evenals een verlaging van de pH
een remming van de nitrificatie kan
veroorzaken.
Voor de nitrificatie is een relatief hoge
slibleeftijd vereist door de trage groei van
de micro-organismen. Toepassing van
simultane defosfatering verhoogt de slibproduktie en het gehalte inert materiaal,
waardoor de slibleeftijd afneemt en de
biologische slibbelasting stijgt, tenzij het
droge-stofgehalte in de aëratieruimte
wordt verhoogd. Dit kan een negatief
effect hebben op de nitrificatie.
Compensatie van de chemisch-slibproduktie door een verhoging van het
droge-stofgehalte is op bestaande rwzi's
slechts beperkt mogelijk en afhankelijk
van een eventuele verbetering van de slibbezinkingseigenschappen. Bij nieuw te
bouwen rwzi's kan de aëratieruimte of de
nabezinkcapaciteit aan de verhoogde slibproduktie worden aangepast.
Uit verschillende buitenlandse onderzoeken is gebleken dat metaalzouten naast
beïnvloeding van het aandeel inert slib
ook een remmende of juist stimulerende
invloed op de nitrificatie kunnen hebben.
Volgens lit.3, 5en 11hebben A1 2 (S0 4 ) 3 ,
AVR, NaA10 2 geen invloed, FeCl 3 en

Tabel III - Invloed van defosfatenngschemieahën opNederlandse rwzi 's (8).

Chemicaliën

Slibbelasting
kg BZV/kg
d.s.d.

AVR

0,05

A1C13
AICI3
AICI3
AICI3

0,04
0,06-0,12
0,03-0,05
0,02-0,04

FeS04
FeSO,, en
Al-beits
FeSO.,
FeSO.,
FeSO,
FeS04
FeSO,
FeS04
FeS04
FeS04

0,03-0,1
0,09
0,095-0,1
0,03-0,05
0,04
0,015-0,07
0,05
0,02-0,08
0,01-0,09
0,05

FeCl,
FeCl,
FeCl 3

0,04
0,02-0,08
0,03-0,05

Slibleeftijd
dagen

Me/PToe-/afnamc*
nitrificatie
- 40%

22
6,8-9,2

6
21,6-24,4

8
11-17

28-50

14
15-33

14

Verhouding
mol/mol
140 mg Al/l
60 mg Fe/l

Rwzi's
TNO-inrich.

geen
geen
geen
geen

1,6

Elburg

1,6-2,7
1,9-3,2
1,1-1,9

Fpe
Harderwijk
Nijkerk

geen

0,8-3,3

Friesland

geen
geen
geen
geen
geen
geen
remming
geen
-25%

1,6-1,8
1,2-1,5
1,2-1,3
onbekend
1-1,3
1,5-2
onbekend
0,8-2,5

Harderwijk
Gieten
W'ervershoof
Heino
Steenwijk
Everstekoog
'FNO-inrich.

geen
geen
geen

0,8-1,1
0,9-1,3
0,8-2,8

Heekbergen
Steenwijk
Haastrecht

D e n e k a m p **

Epe

* De toename en afname van de groeisnelheid worden weergegeven met respectievelijk + en De percentages zijn uitgedrukt ten opzichte van een situatie zonder simultane defosfatering.
** Overbelaste laagbelaste oxydatieslooi.

FeCl 2 een positieve invloed en FeS0 4 een
negatieve invloed op de groeisnelheid van
de nitrificerende micro-organismen.
In Nederland wordt FeS0 4 op grote schaal
toegepast. Enkele gegevens van Nederlandse rwzi's zijn weergegeven in tabel III.
Uit de tabel kan worden geconcludeerd
dat in de Nederlandse praktijk geen
merkbare remming van de nitrificatie
optreedt door de simultane defosfatering.
Opgemerkt moet worden dat veel rwzi's
niet volledig belast zijn, zodat ten aanzien
van de nitrificatie een aanzienlijke overcapaciteit aanwezig is.Bovendien is er bij
geen van de rwzi's een referentiestraat
zonder simultane defosfatering aanwezig.
Remming of stimulering van de nitrificatie
door de defosfateringschemicaliën kan op
dit moment nog niet worden uitgesloten.
Naar een eventueel remmend effect van
ijzersulfaat zal in opdracht van de STORA
nader onderzoek worden verricht.
De resultaten van dit onderzoek zullen
naar verwachting eind 1991 beschikbaar
zijn.
Zuurstofgehalte
Simultane defosfatering met ijzersulfaat
leidt tot een zeer geringe extra zuurstofvraag van 2 à 3%,door de oxydatie van
Fe 2 + naar Fe 3+ . De invloed hiervan op het
zuiveringsproces is gering.
Het kan echter noodzakelijk zijn een
hogere zuurstofconcentratie te handhaven
om een vermindering van de nitrificatie
door de ijzersulfaatdosering tegen te gaan.
Zeker op rwzi's met een krappe aëratie-

capaciteit moet hiermee rekening worden
gehouden.
Demtrificatic, BZV/CZV-verwijdering en
slibproduktie
De denitrificatie lijkt minder gevoelig voor
de simultane defosfatering dan de nitrificatie; remming kon in de inventarisatie, op
één uitzondering na,niet worden vastgesteld. Naar verwachting wordt de
denitrificatie in de praktijk niet negatief
beïnvloed.
De simultane defosfatering heeft geen of
slechts een geringe positieve invloed op
de BZV-en CZV-verwijdcring.
De chemisch-slibproduktie is eenvoudig
te berekenen. De extra organisch-slibproduktie is echter moeilijk vast te stellen.
Bij laag- tot zeer laagbelaste actief-slibsystemen is de extra produktie organisch
slib waarschijnlijk gering.
Toevoeren verwijdering van metalen
Door de gebruikte grondstoffen en
produktie-methoden van defosfateringschemicaliën neemt de toevoer van nikkel
en chroom sterk toe bij gebruik van ijzerzouten. Toepassing van aluminiumzouten
leidt tot een verhoogde toevoer van
cadmium en nikkel.
De concentraties zware metalen in het
effluent zijn desondanks lager dan de
influentconcentraties en in dezelfde range
als in een situatie zonder simultane
defosfatering. Over de effluentconcentratie ijzer en aluminium is weinig
duidelijkheid. In een aantal gevallen steeg
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de effluentconcentratie ten opzichte van
de situatie zonder simultane defosfatering.
In andere gevallen was de effluentconcentratie gelijk of lager.
De concentratie zware metalen in het slib
neemt af door verdunning in tegenstelling
tot de concentratie ijzer en aluminium die
sterk toeneemt.
Slibverwerking
Gebleken is dat de slibindikking niet of
slechts gering verbetert door toepassing
van simultane defosfatering. De aërobe
slibstabilisatie en anaërobe slibgisting
worden evenmin beïnvloed. Een voorwaarde is wel dat de verblijftijd in de
gistingstank, ondanks de extra slibproduktie, voldoende blijft.
De invloed van de aanwezigheid van
fosfaatslib op de conditionering en
ontwaterbaarheid van het slib is gering.
De ontwaterbaarheid bij toepassing van
ijzerverbindingen is iets beter dan bij
toepassing van aluminiumverbindingen.
Simultane defosfatering in een
tweetrapssysteem
Op grond van de nog beperkte praktijkervaring wordt verwacht dat met
simultane defosfatering in de eerste trap
van een tweetrapssysteem fosfaateffluentconcentraties worden bereikt van
1à 2 mg P/l. De nitrificatie in de tweede
trap wordt niet beïnvloed door de
defosfatering in de eerste trap.
De toename van de BZV-verwijdering
in de eerste trap is relatief gering.
Belangrijke conclusies
- Totaal-fosfaatconcentratie in het
effluent van 1 mg P/l is alleen te bereiken
bij een zwevende stof-effluentconcentratie
< 15 mg/l. Of uitspoeling van gesuspendeerd materiaal kan worden beperkt door
een verhoging van de Me/P-verhouding
of poly-electrolytdosering in de nabezinktank wordt nader onderzocht.
- Negatieve effecten op de nitrificatie
kunnen naar verwachting worden voorkomen als aandacht wordt besteed aan
een voldoende hoge slibleeftijd en een
neutrale pH. Of de aanwezigheid van
ijzersulfaat inhiberend werkt op de
nitrificatie wordt nog verder onderzocht.
- Toepassing van simultane defosfatering
heeft een positieve invloed op de SVI,
vooral bij gebruik van aluminium.
- Simultane defosfatering heeft geen
invloed op de denitrificatie, de concentratie zware metalen in het effluent en de
slibverwerking, en slechts een gering
positieve invloed op de BZV- en
CZV-verwijdering.
- Een vrachtgestuurde chemicaliëndosering kan voor grote rwzi's aan-

trekkelijk zijn. Voor de kleinere rwzi's
wordt een debietproportionele sturing
aangeraden.
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Rotterdam sluit milieuovereenkomst met Duitse
chemische industrie
De gemeente Rotterdam heeft met de
Duitse vereniging van chemiebedrijven
(VCI) overeenstemming bereikt over het
drastisch terugdringen van de lozingen op
de Rijn. De afspraken zijn vastgelegd in
een schriftelijke overeenkomst, die op
21augustus in Frankfurt werd ondertekend.
Volgens een woordvoerder van het
Gemeentelijke Havenbedrijf gaat het om
een zeer belangrijke stap in het streven
van Rotterdam om de lozingen van vooral
zware metalen in het stroomgebied van de
Rijn te beperken. Bij de VCI zijn alle grote
chemische industrieën, waaronder
Hoechst, BASF en Bayer, aangesloten.
De gemeente Rotterdam begon in 1985
met het Project Onderzoek Rijn (POR),
dat tot doel had het slib in de

Rotterdamse havens zo schoon te krijgen,
dat het na 2002 weer in zee of op het land
kan worden gestort. In 2002 is het
speciale depot bij de Maasvlakte - de
zogenoemde slufter - vol, die is aangelegd
om het zwaar verontreinigde slib uit de
Rotterdamse havens op te slaan.
De aanleg van de slufter heeft tweehonderd miljoen gulden gekost. Om de
vaardiepte in het havengebied op peil te
houden wordt jaarlijks ongeveer
drieëntwintig miljoen kubieke meter slib
opgebaggerd.
In het kader van het POR heeft
Rotterdam eerst alle bedrijven en dus alle
potentiële vervuilers in het stroomgebied
van de Rijn in Nederland, Duitsland,
Zwitserland en Frankrijk benaderd met
het verzoek om overleg te voeren over de
lozingsproblematiek. Hierop werd aanvankelijk slechts mondjesmaat gereageerd.
Pas de laatste jaren is het contact met de
chemische bedrijven goed op gang
gekomen, vooral als gevolg van de
publiciteitscampagnes die het
Gemeentelijk Havenbedrijf in de Rijnoeverlanden heeft gevoerd.
Tegelijkertijd heeft Rotterdam een onderzoek uit laten voeren naar de aard en de
hoeveelheid van de verontreinigde afvalstoffen, die de afzonderlijke bedrijven
lozen. Schepen met speciale meetapparatuur aan boord voeren de Rijn af en
registreerden de afvalstroom bij de
lozingspunten.
Met het cijfermateriaal in de hand zijn de
onderhandelingen met de chemische
industrieën gevoerd. Het streven van
Rotterdam is om vooral de hoeveelheid
zware metalen (koper, chroom, kwik,
cadmium, nikkel, zink en lood met
zeventig tot tachtig procent te
verminderen. Daarbij heeft Rotterdam er
geen twijfel over laten bestaan, dat de
kosten die met het baggeren en opslaan
van het vervuilde havenslib zijn gemoeid,
op de vervuilers zouden worden verhaald.
De onderhandelingen hebben eind vorig
jaar geleid tot een overeenkomst met het
Zwitserse chemieconcern Sandoz en nu
met de Duitse chemieconcerns langs de
Rijn.
Vlet de Franse kalimijnen is de gemeente
Rotterdam wel in een juridische
procedure verwikkeld. Met de kalimijnen
kon geen overeenstemming worden
bereikt over een regeling voor de geleden
schade en het terugbrengen van de
lozingen. De kalimijnen in het Franse
Mulhouse storten jaarlijks honderdduizenden tonnen grond met daarin van
nature voorkomende metalen.
De gemeente Rotterdam eist van de
kalimijnen een schadevergoeding van in
totaal honderd miljoen gulden. (ANP)

