Defosfateren van huishoudelijk afvalwater

Wanneer de waterkwaliteitsbeheerders
zich bij een keuze van de toe te passen
defosfateringstechnieken uitsluitend laten
leiden door de kostenaspecten, zal de
keuze op dit moment veelal uitkomen op
chemische defosfatering. Voor de langere
termijn moet er evenwel van worden uitgegaan dat technieken die bruikbare reststoffen produceren de voorkeur zullen
krijgen. Om die reden dient het onderzoek
naar de toepasbaarheid van nieuwe defosfateringstechnieken te worden voortgezet.
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Inleiding
Internationale overeenstemming over
defosfatering noopt tot vergaande
nationale maatregelen. Defosfatering zal
daarom in Nederland niet meer beperkt
blijven tot enkele zuiveringsinstallaties die
lozen op gevoelig oppervlaktewater.
Vrijwel alle zuiveringsinrichtingen in
Nederland lozen op het stroomgebied van
de Rijn of lozen direct of indirect op de
Noordzee.
Het feit dat defosfatering tot nu toe nog
geen grote vlucht heeft genomen, heeft
niet belet dat veel kennis omtrent het
defosfateringsproces is verworven. Met
name de chemische defosfatering mag
inmiddels als een bewezen, en direct
toepasbare techniek, worden gezien.
De chemische defosfatering is een
eenvoudige en betrouwbare techniek.
Hier staat evenwel een aantal nadelen
tegenover. Er ontstaan reststoffen die niet
kunnen worden hergebruikt. De effluentgehalten komen over het algemeen niet
beneden de 1-2 mg totaal-P/l (als jaargemiddelde) en het effluent wordt door
de gebruikte chemicaliën belast met een
zoutvracht. Voor de toekomst is behoefte
aan technieken die niet alleen reststoffen
produceren die kunnen worden hergebruikt maar die in staat zijn een lager
fosfaatgehalte in het effluent te bewerkstelligen. Om die reden is het onderzoek
naar nieuwe defosfateringstechnieken de
afgelopen jaren geïntensiveerd.
Het onderzoekplan rwzi-2000 bundelt het
toekomstgerichte innoverende onderzoek

van waterkwaliteitsbeheerders en Rijkswaterstaat (zie rapport DBW/RIZA en
STORA: 'Toekomstige Generatie Rioolwaterzuiveringsinrichtingen', maart 1988i.
Dit onderzoekplan biedt ruimte voor
nieuw onderzoek op het gebied van de
defosfatering. Om het onderzoek op dit
gebied zo zinvol mogelijk te doen zijn, is
gestart met een inventarisatie van de
mogelijke defosfateringstechnieken met
daaraan gekoppeld de voor- en nadelen
met betrekking tot milieu en economie.
Deze inventarisatie is uitgevoerd door het
raadgevend ingenieursbureau Witteveen
en Bos. In het navolgende wordt kort op
de resultaten ingegaan.
Defosfateringsmethoden
Chemische defosfatering
De chemische defosfatering is in feite de
enige defosfateringstechniek die, volledig
operationeel is. De chemische defosfatering kent een drietal uitvoeringsvormen,
te weten, de voorprecipitatie, de simultane
precipitatie en de naprecipitatie. In Nederland wordt vooral de simultane precipitatie toegepast. De simultane defosfatering
is relatief gemakkelijk in te voeren terwijl
er weinig apparatuur voor nodig is.
Hier staat evenwel een aantal nadelen
tegenover:
- nitrificatie en denitrificatie kunnen
nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van metaalzouten en verkorting
van de slibleeftijd;
- onder bepaalde omstandigheden kan
vervuiling van de bcluchtingselementen
door ijzerzouten optreden;
- bij volbelaste bestaande rwzi's kunnen
capaciteitsproblemen optreden bij de
slibverwerking (indikking, gisting,
ontwatering);
- het effluent wordt met een extra
zoutvracht belast.
Over het algemeen zal het effluent nog
gemiddeld 1-2 mg totaal-P/l bevatten.
Om die reden wordt bijvoorbeeld in
Zwitserland vlokfiltratie toegepast
(chemicaliëndosering gevolgd door een
zandfilter) om het effluentgehalte tot circa
0,5 mg totaal-P/l terug te brengen.
Korrelreactor
Sinds 1978 wordt onderzoek uitgevoerd
om vast te stellen of een kristallisatieproces toepasbaar is als defosfateringstechniek. Dit proces is bekend onder de
naam korrelreactor. Na jarenlang experimenteren met laboratoriumopstellingen
en met proefinstallaties, is medio december 1988 de eerste korrelreactor op
praktijkschaal in gebruik gesteld.
De korrelreactor wordt in principe uitgerust met een dubbellaagsfilter. Hierdoor
is het mogelijk om het fosfaatgehalte in

het effluent tot circa 0,5 mg totaal-P/l
terug te brengen. Over een jaar zullen
voldoende praktijkgegevens van een
korrelreactor beschikbaar zijn. In die
periode zal nog een aantal vragen moeten
worden opgehelderd. Belangrijke punten
zijn de samenstelling en de hergebruiksmogelijkheden van de geproduceerde
korrels. De produktie van korrels heeft als
bijkomend voordeel dat geen beslag wordt
gelegd op de slibverwerkingscapaciteit van
de zuiveringsinrichting. Een voordeel bij
alle nageschakelde systemen is dat het
biologische gedeelte van de waterzuiverinrichting niet wordt beïnvloed. Een belangrijk punt van onderzoek is nog de
invloed van hard water op de samenstelling van het effluent en dan met name op
de zuurgraad. Hard water kan tot gevolg
hebben dat de zuurgraad van het effluent
sterk wordt verhoogd. Het verlagen van
de zuurgraad betekent een extra zoutbelasting van het effluent.
Magnetische separatie
Sinds enkele jaren wordt onderzocht in
hoeverre magnetische separatie voor
defosfatering bruikbaar is. De methode is
de laboratoriumfase inmiddels gepasseerd
en wordt op de schaal van een proefinstallatie onderzocht. Tot dus ver zijn de
resultaten zo positief dat al in 1989
besloten zou kunnen worden tot de bouwvan de eerste praktijkinstallatie. Dit betekent overigens ook dat het nog zeker
een jaar duurt voordat sprake is van
betrouwbare praktijkcijfers. Een voordeel
van magnetische separatie is dat er geen
sprake is van beïnvloeding van het
biologische deel van de installatie. Zoals
het er nu uitziet zijn er gunstige perspectieven voor hergebruik van het
ontstane calciumfosfaat. De eerste resultaten geven aan dat een effluentgehalte
van 0,5 mg totaal-P/l haalbaar is. Nader
onderzoek zal nog duidelijk moeten
maken in hoeverre een negatieve invloed
te verwachten is van de aanwezigheid van
hard water. In dat geval moet om de zuurgraad van het effluent tot een aanvaardbaar peil terug te brengen zuur worden
gebruikt. Dit betekent een belasting van
het effluent met zouten.
Biologische defosfatering
De biologische defosfatering wordt op een
tweetal principieel verschillende manieren
toegepast, te weten in de waterlijn en in
de sliblijn. De meest bekende vorm is de
defosfatering in de waterlijn. Hierbij wordt
het fosfaat door bacteriën uit het water
gehaald en vervolgens met het natte slib
afgevoerd. Het zwakke punt van deze
methodiek is de noodzaak om het zuiveringsslib nat af te zetten. De effluent-
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gehalten die met deze methode behaald
kunnen worden liggen als jaargemiddelde
rond de 3 mg totaal-P/l. Een lager
effluentgehalte noopt daarom tot een
tweede defosfateringsstap. Daarom zal
toepassing van biologische defosfatering
in de waterlijn beperkt blijven. Dit wordt
nog versterkt door de noodzaak om zuiveringsslib nat af te zetten en de slechte
perspectieven hiervoor in Nederland. Bij
toepassing van biologische defosfatering
in de sliblijn wordt het waterzuiveringsproces veel minder beïnvloed en zijn ook
lagere effluentgehalten mogelijk.
Het fosfaat komt bij deze toepassing vrij
in een kleine geconcentreerde stroom.
Behandeling van deze kleine stroom met
een korrelreactor of een magnetische
separator lijkt een logische stap. De eerste
resultaten van het onderzoek met een
proefinstallatie geven aan dat zeer lage
effluentgehalten mogelijk zijn. De komende jaren zal nog veel onderzoek verricht
moeten worden om deze technologie op
zijn waarde voor de Nederlandse situatie
te kunnen beoordelen. Gedwongen door
de actualiteit (Rijn, Noordzee) zal de
nadruk hierbij moeten liggen op de
mogelijkheden om naast fosfaat ook
stikstof te verwijderen.
Kosten van defosfatering
De kosten van de verschillende defosfateringstechnieken zijn moeilijk objectief te
vergelijken door gebrek aan praktijkgegevens, eenduidige uitgangspunten en
duidelijke dimcnsioneringsgrondslagen.
Tevens kunnen plaatselijke omstandigheden een zeer zwaar stempel op de
berekeningen drukken. Desondanks
kunnen we wel een indruk geven op basis
van enkele indicaties. Bij defosfatering tot
1-2 mg totaal-P/l is simultane precipitatie,
ook bij een dure slibverwerking (verbranden), de goedkoopste methode. De simultane defosfatering is ook ten opzichte van
de voor- en na-precipitatie financieel in
het voordeel. De kosten van de korrelreactor, magnetische separatie en de
biologische defosfatering zijn hoger dan
die van de simultane precipitatie, maar
lopen onderling nauwelijks uiteen.
De schaalgrootte en de effluentkwaliteit
hebben een grote invloed op de defosfateringskosten per i.e. Met name bij rwzi's
kleiner dan 50.000 i.e. en bij defosfatering
met effluentfiltratie stijgen de kosten
sterk. Bij een effluent-eis van 0,5 mg
totaal-P/l zijn de 'nieuwe' technieken in
het voordeel ten opzichte van de conventionele chemische defosfatering. De kosten van de slibverwerking geven hierbij de
doorslag. Hierbij moet echter worden
opgemerkt dat dit uitsluitend opgaat, als
de reststoffen van de 'nieuwe' technieken

kunnen worden hergebruikt. De invoering
van fosfaatvrije wasmiddelen heeft een
sterke invloed op de kosten van defosfatering. De kosten van chemische defosfatering zullen, als gevolg van een minder
gebruik van chemicaliën en een geringere
slibproduktie, zo'n 25 procent dalen.
De andere technieken, vooral gebaseerd
op hydraulische belasting, zullen slechts
enkele procenten in kosten dalen. Dit
betekent dat volgens de huidige inzichten
zelfs bij dure slibverwerking de chemische
defosfatering in dat geval de goedkoopste
methode zal zijn. Een enkele restrictie
moet hierbij wel worden gemaakt. Bij de
berekeningen is er vanuitgegaan dat geen
extra nabezinkruimte hoeft te worden
gebouwd. Tevens moet niet op voorhand
worden uitgesloten dat het fosfaatgehalte
minder ver zal dalen dan op dit moment
wordt aangenomen. Een reden kan zijn
dat het niet, binnen het vastgestelde
tempo, zal komen tot volledige fosfaatloosheid. Tevens zal door het toenemend
gebruik van de vaatwasmachine extra
fosfaat aan het afvalwater worden
toegevoegd.
Beleid
De resultaten van deze studie geven aan
dat de toekomstige beleidsontwikkelingen
een doorslaggevende invloed zullen
hebben op de defosfateringstechnieken
die ontwikkeld zullen worden. De belangrijkste ontwikkelingen in het beleid zijn:
- de slibafzetmogelijkheden,
- de effluenteisen,
- het fosfaatgehalte van wasmiddelen.
De keuze van de slibafzet wordt momenteel vooral bepaald door de kosten.
In principe wordt de goedkoopste
methode gekozen. Tot voor kort was dat
de natte afzet naar de landbouw; in de
toekomst zal dat wellicht verbranden of
een ander volume-reductieproces worden.
In beide gevallen moeten nog aanzienlijke
hoeveelheden reststoffen worden gestort.
Van een voortvarend milieubeleid mag
worden verwacht dat technieken die
minder of geen afvalstoffen produceren,
c.q. stoffen produceren die kunnen
worden hergebruikt, zullen worden gestimuleerd of zullen worden voorgeschreven.
De effluenteisen waren tot nu toe 2 mg
totaal-P/l als jaargemiddelde. In een
concept-AMvB wordt op dit moment
gesproken van een fosfaatverwijdering
van 75% voor de gebieden die aangewezen zijn in het kader van de plannen
rond Rijn en Noordzee. Tevens is internationaal overeengekomen dat een
effluentgehalte van 1mg totaal-P/l als

jaargemiddelde zal gaan gelden.
Dat betekent dat de toekomstige technieken de lage gehalten ook moeten
kunnen realiseren. De studie maakt
duidelijk dat door het gebruik van zandfilters dergelijke gehalten voor alle
technieken haalbaar zijn.
Het fosfaatgchalte van wasmiddelen heeft,
zoals boven aangegeven een veel grotere
invloed op de keuze van defosfateringstechnieken dan aanvankelijk werd aangenomen. De reden ligt in het directe
verband tussen de kosten van defosfatering en het fosfaatinfluentgehalte bij de
conventionele technieken (de diverse
vormen van chemische defosfatering) en
de geringe invloed van het fosfaatgehalte
van het influent op de defosfatcringskosten bij de nieuwe technieken (korrelreactor, magnetische separatie, biologische
defosfatering). Dit geeft aan dat de
voortgang in het beleid inzake het terugdringen van fosfaat in wasmiddelen, veel
invloed kan hebben op de keuze van de
defosfateringstechniek.
Eindconclusie
Op dit moment is de simultane defosfatering in alle varianten de goedkoopste
defosfateringsmethode. Voor de toekomst
moet er evenwel van worden uitgegaan
dat vooral met het oog op de noodzaak
minder afvalstoffen te produceren, milieuvriendelijker methoden de overhand
zullen krijgen. Om die reden zal het
onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken voor de
Nederlandse situatie de komende jaren
onverminderd doorgaan.
Het rapport 'Knelpunten bij de
invoering van defosfatering' is te verkrijgen bij de STORA, postbus 80200,
2508 GE Den Haag.

