Defosfatering, problematiek, noodzaak entechnische oplossingen

De NVA bestaat 30 jaar en dat iseen uitstekende gelegenheid om stil te staan bij de
vele zaken die mede dank zijde activiteiten
van haar leden tot stand zijn gekomen.
Het lustrumnummer van H 2 0 wordt echter
niet gewijd aan zaken die tot stand zijn
gekomen, maar aan onderwerpen die inde
komende jaren in het middelpunt van de
belangstelling zullen staan. Eén van deze
onderwerpen isde fosfaatproblematiek.
Het ziet er immers naar uit, dat de verwijdering van fosfaten uit afvalwater inderdaad
in de komende 5 jaar zalworden aangepakt.
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Door Winsemius [1]worden in de milieubeleidscyclus vier fasen onderscheiden. Deze
zijn weergegeven in afb. 1.
De noodzaak om de fosfaatbelasting van de
Nederlandse oppervlaktewateren teverlagen
wordt reeds gedurende langere tijd onderkend. De fase van 'erkenning" ligt dan ook al
lang achter ons en we bevinden ons reeds
gedurende langere tijd indefasevan 'beleidsformulering'. Deze fase duurt erg lang.
Men zou zelfs kunnen stellen dat ze
meerdere keren wordt doorlopen. De derde
fase, die bestaat uit de daadwerkelijke
oplossing van de fosfaatproblematiek istot

Afb. 1- De milieubeleidscyclus (uit I).

nu toe niet in de volle breedte betreden.
Weliswaar wordt bijvoorbeeld op een aantal
rioolwaterzuiveringsinrichtingen chemische
fosfaatverwijdering toegepast, maar het
aantal inrichtingen waar dit gebeurt, isveel
kleiner dan indefosfatennota uit 1979[2]als
noodzakelijk werd beschouwd.
Door de rijksoverheid wordt ten aanzien van

Afb. 2 - Werkwijzen voor chemische defosfatering (uit 7).
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De fosfaatbelasting van de Nederlandse
oppervlaktewateren wordt dus door
verschillende bronnen veroorzaakt. Zoals
gebruikelijk isdat, althans tot nu toe,
voldoende reden voorallebetrokken partijen
om de 'schuld' aan andere partijen toe te
schrijven. Zelfs in die mate, dat geen van de
te onderkennen beleidssporen inde achter
ons liggende periode echt van de grond is
gekomen. Het meeste resultaat werd nog
geboekt bij de terugdringing van fosfaten in
wasmiddelen. Tussen 1980en 1985 een
reductie van 10tot naar schatting 6 miljoen
kg fosfor perjaar [3].
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de fosfaten een meersporenbeleid gevoerd.
In de fosfatennota wordt al duidelijk
gemaakt, dat alleen succes mag worden
verwacht alsgelijktijdig een aantal
maatregelen wordt genomen om de fosfaatbelasting van de Nederlandse oppervlaktewateren te verminderen. De belangrijkste
daarvan zijn verwijdering van fosfaten uit
afvalwater, terugdringing van het fosfaatgehalte inwasmiddelen,enverminderingvan
de fosfaatbelasting door de landbouw en
door de industrie. Bovendien moet overleg
worden gevoerd met andere Rijnoeverstaten
over maatregelen om de fosfaatbelasting van
de Rijn te verlagen.
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Maatregelen die de fosfaatbelasting van het
oppervlaktewater moeten verlagen, hebben
als doel de algengroei te beperken. Het is
echter niet zeker dat de voorgenomen
maatregelen voldoende zijn om dat doel te
bereiken. De Ruiter e.a. [4]zijn in dat
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Afb. 3 -HetI'ho-stripproces (uit 7).

y.:::
verband niet optimistisch en verwijten de
opstellers van de nota 'Fosfaatbeperkende
maatregelen Nederlandse oppervlaktewateren' [5]zelfs het wekken van valse
verwachtingen. Zij zijn van mening, dat
alleen waarneembare effecten mogen
worden verwacht als naast defosfatering op
rioolwaterzuiveringsinrichtingen ook andere
maatregelen worden genomen. Deze extra
maatregelen bestaan meestal uit een combinatie van defosfateren van inlaatwater, het
afleiden van de toevoer vanuit de landbouw
en soms verwijdering van fosfaatrijk
bodemslib. Het iseigenlijk jammer dat dit
soort discussies niet in H 2 0 worden gevoerd.
Hoewel de opvattingen dus nogal uiteenlopen is men het er wel over eens, dat de
fosfaatbelasting van oppervlaktewater
drastisch moet worden verminderd. Daar zijn
inmiddels ook internationale afspraken over
gemaakt. Een aantal landen heeft zich ertoe
verplicht om binnen een periode van 10 jaar
de lozing van fosfaat op oppervlaktewateren
met 50% te verminderen [6].We mogen dan
ook aannemen, dat in die periode een aantal
maatregelen zal worden genomen. Het ziet
er naar uit, dat verwijdering van fosfaten uit
afvalwater één van die maatregelen zal zijn.
In de jaren zeventig was het eigenlijk wel
duidelijk op welke wijze verdergaande
verwijdering van fosfaten uit afvalwater kan
worden gerealiseerd. Als toen was besloten
om defosfatering toe te gaan passen in de
Afb. 4 - Het Bardenpho proces
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Afb. 5 - Dekorrelreactor (uit 12).

praktijk, zouden ijzer- en of aluminiumzouten in grote hoeveelheden zijn gebruikt
om fosfaat alsijzer- ofaluminiumfosfaat neer
te slaan. De discussie bij de voorbereiding
van de toe te passen werkwijze zou zich
hebben kunnen beperken tot de plaats
binnen de reeds aanwezige rioolwaterzuiveringsinrichtingen waar de chemicaliën
moeten worden gedoseerd en of aluminiumdan wel ijzerzouten moeten worden gebruikt
(afb. 2). Chemische defosfatering is ondermeer uitvoerig beschreven ineen STORArapport dat in 1981werd gepubliceerd [7].
In dat rapport wordt er nogvanuit gegaan,
dat met chemische defosfatering een
concentratie van 1mg Pper liter in het
effluent kan worden bereikt. Onlangs werd
door Tessel [8]gesteld,dat het realistischeris
om uit tegaan van 1 tot2 mg Pper liter.In de
Zuidwesthoek van Friesland worden volgens
De Boer [9]soortgelijke resultaten
verkregen. Indien lagere fosforgehalten
noodzakelijk zijn, moeten extra maatregelen
worden genomen. Bij toepassing van een

(uit 7).
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vlokkingsfiltratie van het effluent van een
rioolwaterzuiveringsinrichting waar al
chemische fosfaatverwijdering wordt
toegepast kunnen gehaltes van minder dan
0,5 mg fosfor per liter worden verkregen.
Inmiddels zijn echter ook op technologisch
gebied een aantal ontwikkelingen in gang
gezet. Ontwikkelingen die noggaandezijn en
die de discussie omtrent de beste manier om
fosfaten uit afvalwater teverwijderen hebben
verbreed.
In Nederland wordt onderzoek verricht naar
drie totaal verschillende werkwijzen voorde
verwijdering van fosfaat uit afvalwater.
Deze drie werkwijzen zijn:
—biologische defosfatering;
—fosfaatverwijdering in een korrelreactor;
—magnetische fosfaatverwijdering.
Biologische defosfatering
Deze werkwijze isgebaseerd op het principe
dat biologisch slib onder bepaalde
omstandigheden een grotere fosfaatopname
vertoont dan normaal het geval is. Daarvoor
is het nodig dat het slibeerst onder anaërobe
omstandigheden wordt gebracht. Biologisch
en fysisch gebonden fosfaat gaat dan in
oplossing. Als het resulterende fosfaatarme
slibvervolgensweerwordt belucht neemt het
een verhoogde hoeveelheid fosfaat op.
Het Pho-strip proces (afb. 3) en het
Bardenpho proces (afb. 4) zijn de belangrijkste uitvoeringsvormen.
Aan biologische fosfaatverwijdering wordt
op veel plaatsen in de wereld aandacht
besteed. In Nederland wordt het onderzoek
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verricht door de vakgroep Waterzuivering
van de Landbouw Universiteit te
Wageningen. Rensink e.a.[10]hebben zowel
in nationaal als internationaal verband over
hun werk gerapporteerd.
Fosfaatverwijdering ineen korrelreactor
De moderne toepassing van een korrelreactor (afb. 5) in de watertechnologie iseen
Nederlandse ontwikkeling. In het begin van
de jaren zeventig werden de werkwijze en de
reactor door Gemeentewaterleidingen
Amsterdam ontwikkeld voor het ontharden
van drinkwater [11], Onderzoek naarde
mogelijkheden van de korrelreactor voor de
verwijdering van fosfaat uit afvalwater werd
in 1978 door DHV ter hand genomen.
Het onderzoek op laboratorium- en semitechnische schaal werd in 1987 afgerond met
een rapport [12]waaruit bleek, dat de
werkwijze in principe geschikt lijkt voor
vergaande verwijdering van fosfaten uit
afvalwater, dat de kosten vergelijkbaar zijn
met die verbonden aan de conventionele
methoden en dat het fosfaat vrijkomt inde
vorm van korrels die hergebruik door de
fosfaatverwerkende industrie tot een
realistische optie maakt.
De werkwijze zal in Westerbork op
technische schaal worden getest. De eerste
paal voor deze demonstratie installatie werd
op 31 maart 1988 geslagen [13],
Door de minister van het ministerie van
VROM werd op 21 januari 1988 een
Technische Commissie Korrelreactor
ingesteld onder voorzitterschap van
prof. ir. A. C. J. Koot [14].Deze commissie
moet de minister adviseren omtrent de
mogelijkheden voorgrootschalige toepassing
van de korrelreactor voor de verwijdering
van fosfaten uit afvalwater. De commissiezal

in juni 1988 haar rapport aan de minister
aanbieden.
Magnetische fosfaatverwijdering
Door Smit Nijmegen wordt alsinds 1984
gewerkt aan de ontwikkeling van magnetische
scheidingstechnieken; ondermeer voor de
verwijdering van fosfaten uit afvalwater
(afb. 6). De techniek isgebaseerd op het
gebruiken van magnetische krachten en
wordt Hoge Gradiënt Magnetische Separatie
(HGMS) genoemd. Uit het onlangs
verschenen verslag over semi-technisch
onderzoek naardefosfateren vaneffluent van
rioolwaterzuiveringsinrichtingen [15] blijkt,
dat met deze werkwijze veelbelovende
resultaten werden verkregen.
Als derde trapszuivering kunnen fosforgehaltes van minder dan 0,5 mgfosfor per
liter worden bereikt tegen vergelijkbare
kosten alsmet andere technieken (simultaan,
korrelreactor).
Men heeft de techniek ook toegepast in
combinatie met simultane fosfaatverwijdering. Eindgehaltes van minder dan
0,15 mg fosfor per liter bleken daarbij
haalbaar.
Op grond van de verkregen resultaten wordt
aanbevolen een demonstratieproject op
technische schaal te starten.
De hiervoor genoemde Nederlandse
ontwikkelingen worden krachtig gesteund
door verschillende overheidsinstanties en
een aantal particuliere bedrijven. Door
verschillende waterkwaliteitsbeheerders
wordt actieve medewerking verleend.
Kennelijk zijn velen er van overtuigd dat we
op het punt staan om de fosfaatbelasting van
het Nederlandse oppervlaktewater te gaan
verminderen en dat defosfatering van
effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen
daarvoor noodzakelijk is.

Afb. 6 - Magnetische defosfatering als3etraps-zuivering (uit 15J.
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1kspreek de wens uit, dat voor het
NVA-lustrumnummer van H 2 0 in 1993 een
lang artikel kan worden geschreven over de
successen en de veelvuldige toepassing van
de hiervoor beschreven Nederlandse werkwijzen onder meer voor de defosfatering van
afvalwater.
In het lustrumnummer van 1998 kan dan
verslag worden gedaan van de verbetering
van de kwaliteit van het Nederlandse
oppervlaktewater diedaardoor werd bereikt.
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