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Toepassingsmogelijkheden vande korrelreactor

Voodracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Fosfaatverwijdering uit afvalwater' op 9 februari te Wageningen

1. Inleiding
In deze bijdrage wordt in beknopte vorm een
overzicht gegeven van de toepassingsmogelijkheden van de korrelreactor voor het
verwijderen van fosfaten uit afvalwater,
waarbij geen slibwordt gevormd maar
calciumfosfaat in korrelvorm. Reeds eerder
[lit. 1]isuitgebreid aandacht besteed aan de
ontwikkeling van het proces op semitechnische schaal, zodat hier met een korte
samenvatting kan worden volstaan.

IR. E. EGGERS
DHV Raadgevend
Ingenieursbureau BV

Ten behoeve van een juist beeld van de
toepassingsmogelijkheden inde praktijk is
een vergelijking van procesresultaten en
kosten van de korrelreactor met het reeds
lang bekende systeem van simultane fosfaatverwijdering van groot belang. Met name
waar het gaat om de noodzaak om zeer
vergaand tedefosfateren, bijv.toteen niveau
van ca. 0.5 mg/l totaal P.
Daarom zal in een bijdrage ook kort worden

ingegaan opde resultaten vanrecent afgerond
semi-technisch onderzoek op de rwzi
Beekbergen (Zuiveringsschap Veluwe),waar
simultane defosfatering gevolgd door
vlokkingsfiltratie onder voor Nederland
maatgevende condities isbeproefd. Een meer
uitgebreide rapportage van dit onderzoek,
dat in samenwerking met het Zuiveringsschap
Veluwe en onder auspiciën van DBW/RIZA
en STORA is uitgevoerd, zal binnenkort aan
H 2 0 worden aangeboden.
2. De korrelreactor
Een principeschets van de korrelreactor is
weergegeven in afb. 1.De te behandelen
afvalwaterstroom wordt onder in de reactor
gemengd met chemicaliën (een oplossingvan
NaOH of Ca(OH) 2 ) opeen zodanige wijze
dat het fosfaat zich alscalciumfosfaat afzet op
de korrels die zich in gefluïdiseerde toestand
bevinden. Als entmateriaal worden zandkorrels toegepast. De aangegroeide korrels
worden periodiek uit de reactor afgetapt,
waarna vers entmateriaal wordt toegevoegd.
Omdat zich indeafloop vandereactor inhet
algemeen nog gesuspendeerde calciumfosfaatdeeltjes bevinden, de zogenaamde
'carry-over', wordt nade reactor een dubbellaags anthraciet-zandfilter toegepast.
De carrv-over die 10-20% van de in het

Afb. 1- Principe korrelreactor.
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afvalwater aanwezige fosfaten bevat, wordt
met het spoelwater van de filters naar de
biologische zuiveringsinrichting gepompt.
Enkele dimensioneringsgegevens:
Reactor:
oppervlaktebelasting
reactorhoogte
entmateriaal
recirculatieverhoudin g

40 - 60 m/h
4 - 7m
0 . 2 - 0 . 6 mm
1:1

Filter:
opperviaktebelasting
1 5 - 40 m/h
anthraciet 80 cm:
1.6-2.5 mm of 2,5 - 4,0 mm
zand
70 cm:
0 , 8 - 1.2 mm of 1,5 - 2,0 mm
Verkregen procesresu Itaten [lit.2],
zie tabel I.
TABEL I— Effluent P-concentratie alsfunctie van depH.
P-concentratie na filtratie
pH in reactor

(mg/I)

9

10
1 0 , 5 - 11

1
< 0,5

Bovenstaande effluentwaarden, die op semitechnische schaal (15m 3 /h) behaald zijn op
de rwzi Wijk bij Duurstede (Provinciale
Waterstaat Utrecht), mogen gehanteerd
worden als vcrwachtingswaarden bij
praktijktoepassing opultra-laagbelaste rwzi's
(oxydatiesloten).
Zolang echter nog geen praktijkervaringen
beschikbaar zijn, wordt geadviseerd om in
alle gevallen oriënterende tests uit te voeren
met een o 10cm reactor.
3. Toepassingsaspecten
Voor het ontwerp van een korrelreactor met
nafiltratie op praktijkschaal zijn onder
andere de volgende aspecten van belang:
1. Type en werking van de rwzi.
2. Het hydraulische regime van de rwzi
(rwa/dwa).
3. De kwaliteit van het effluent van de rwzi,
met name ten aanzien van het bicarbonaatgehalte.
4. De gewenste effluentkwaliteit van de
korrelreactor + nafilter.
5. De gewenste capaciteit.
6. Toepassing van NaOH of Ca(OH) 2 .
ad I. Uit het verrichte onderzoek is
gebleken dat de procesresultaten in negatieve
zin kunnen afwijken van de in tabel I
vermelde verwachtingswaarden bij de
behandeling vaneffluenten van oxydatiebedinstallaties en van overbelaste actief-slibinrichtingen.
ad 2. Om de reactor continu onder stabiele
hydraulische condities te laten functioneren,
vindt bij niet-rwa condities recirculatie van
effluent plaats naar de korrelreactor. Deze
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recirculatie kan zowel met pompen als onder
vrij verval worden uitgevoerd.

Systeem "Westerbork"
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ad 3. Uit het onderzoek tot nu toeis
gebleken datbij bicarbonaatgehaltes hoger
dan 3à4mmol/1verwijdering van C 0 2 door
zure stripping noodzakelijk isten behoeve
van het beperken van de carry-over en ter
verkrijging van een hoog fosfaatgehalte van
de korrels. Tevens iseen Ca + + -gehalte van
minimaal ca. 100 mg/l nodig.
ad 4. De gewenste effluentkwaliteit bepaalt
de aantehouden pH inde reactor en dus het
chemicaliënverbruik.
ad 5. Bij kleinere capaciteiten verdient om
kostentechnische redenen drukfiltratie de
voorkeur. Bij grotere capaciteiten ishet niet
uitgesloten dat gravitatiefiltratie interessant
is. Ten aanzien van het omslagpunt isvooralsnog geen algemene uitspraak te doen.
ad 6. Toepassing van NaOH leidt in vergelijking met Ca(OH) 2 tot relatief hoge
chemicaliënkosten, maar ook tot een eenvoudiger bedrijfsvoering. Bij effluenten met
een laagCa++-gehalte isNaOH niet toepasbaar. Indemeeste gevallen zal voor
Ca(OH) 2 worden gekozen.

Beluchtingstank
Nabezinktank
Cascadestripper
Korrelreactor
Dubbellaagsfilter

/

\ r

....

-n
5

Afb. 2 - Systeem 'Westerbork'.

Systeem " Japan"

1 Anoxische reactor
2 Voorbezinktank

3

2

\
1

4 Oxische reactor
5 Nabezinktank

1>
kalk

,

J

T

1'

II
4

"H

5

Afb..? - Systeem 'Japan' (Ebarci).

4. Toepassing op praktijkschaal
Binnenkort start de bouw van de eerste
praktijkinstallatie inNederland en welop de
rwzi Westerbork van het Zuiveringsschap
Drenthe. Hetisvoorzien dat deze installatie
in hetkomend najaar in bedrijf zal worden
gesteld.

Systeem "P-stripper"

Enkele dimensioneringsuitgangspunten :
Capaciteit: 200 m 3 /h (equivalent met
ca. 7.000 i.e.).
Influentsamenstelling (gemiddeld):
9 mg/l P
2,2 -8,'2 mmol/1C T (bicarbonaat +
carbonaat).
Effluentsamenstelling: (verwachtingswaarde):
< 0 , 5 mg/lP
< 1mmol/1 Gr
pH 6,5-8,5 (na correctie).
Korrelproduktie:
45-80 ton/jaar, met een P-gehalte
van 8-10%..
Enkele belangrijke procesonderdelen:
—cascade-ontgassing bij pH=5
- kalkopslagen-doseerinrichting
— korrelreactor:
oppervlaktebelasting
40m/h
diameter
2,5 m
hoogte
6,4mnetto
- 2dubbellaags drukfilters
oppervlaktebelasting 20 m/h (normaal)
40 m/h (max.).

Voorbezinktank
Beluchtingstank
Nabezinktank
Strippertank
Korrel reactor

Afb. •)- Systeem 'Phostrip' (USA).

5. Ontwikkelingen inhet buitenland
Ook inhet buitenland bestaat een groeiende
belangstelling voor de korrelreactortechnologie.
In Denemarken wordt sinds begin 1987door
licentienemer NKT de korrelreactor op drie
rwzi's. nl. Odense NV (80.000 i.e.),
Troldhede (2.000 i.e.) en Nordkysten
(12.000 i.e.) op semi-technische schaal beproefd. Effluentgehaltes van 0,1-0,2 mg/lP
in het effluent zijn hier haalbaar gebleken.
Zonder nafiltratie zijn gehalten van gemiddeld 0,8 mg/l Pover langere perioden
gemeten. Deverwachtingen ten aanzien van
praktijktoepassing zijn zeer positief.
In Italië bestaat belangstelling om op semitechnische schaal ervaringoptedoenmet het
oog optoepassing op enkele grotere rwzi's.
Gelet op de eutrofiëringsproblematiek van
het Balaton-meer bestaan erin Hongarije

concrete plannen om de korrelreactortechnologie intezetten. Een mogelijke
Nederlandse bijdrage vindt plaats in het
kader van een uitwisselingsovereenkomstop
regeringsniveau.
6. Toepassing inandere procesconfiguraties
De voornaamste toepassing van de korrelreactor ten behoeve van fosfaatverwijdering
zal naar verwachting plaatsvindenals
zogenaamde derde trap bij bestaande rwzi's,
zoals inWesterbork, zie afb.2.
Andere toepassingen zijn echter mogelijk.
In Japan iseen concept ontwikkeld, waarin
een combinatie van biologisch defosfateren
en dekorrelreactor wordt toegepast [lit.3].
Zie afb. 3.Hier wordt een gedeelte vande
overloop van de anoxische (P-release) reactor
in dekorrelreactor behandeld.
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Het Pho-strip proces [lit.4]beoogt fosfaten
uit de slibstroom teverwijderen door middel
van een aparte stripper-tank, waarna de
gestripte fosfaten fysisch-chemisch, bijvoorbeeld met kalk, worden verwijderd.
7. Vergelijking korrelreactor-simultane
defosfatering
Op de rwzi Beekbergen isin 1987 semitechnisch onderzoek uitgevoerd naarde
toepassing vansimultane fosfaatverwijdering
gevolgd door vlokfiltratie opderwzi
Beekbergen (5.300 i.e.). Hetdoelvan
het onderzoek wasom:
—ontwerpgrondslagen vast testellen voor
toepassing opNederlandse rwzi's;
—de dosering vanchemicaliën inhet
beluchtingscircuit envoor defilters te
optimaliseren;
—een financiële vergelijking tussen de
korrelreactor enhetonderzochte procesbij
een eind P-concentratie van0,5mg/l
mogelijk te maken.
In ditbestek ishetniet mogelijk deresultaten
uitgebreid te behandelen. Een uitgebreide
rapportage zalbinnenkort volgen.
Vastgesteld isdathetmeteen optimale
chemicaliëndosering van 1,1-1,5 mol Fe 3 + /
mol Paangevoerd mogelijk iseen effluentgehalte van0,5 mg/lPte bereiken.
Met behulp vande verkregen resultaten is
een relatie afgeleid tussen delooptijd, de
hydraulische belasting vandefilters ende
ijzerdosering. Verbanden zijn afgeleid tussen
het rendement ende Me/P-dosering.
Deze gegevens zijn alsbasis genomen voor
het ontwerpen kostenberekeningen.
De vergelijking tussen beide processenmet
als uitgangspunt eeninfluentconcentratie van
10- 15mg/lPeneen effluentconcentratie
van 0,5 mg/lPleidt dantothet volgende
beeld dat uitsluitend alstrend geïnterpreteerd magworden. (Zie kostentabel)
Per locatie kunnen kleinere of grotere
afwijkingen optreden.
Bij de capaciteiten van50.000 en 100.00i.e.
is ten aanzien vandeslibverwerking uit-

gegaan vanmechanische ontwateringen
storten. Wanneer uitgegaan zouwordenvan
verdergaande slibverwerking, bijvoorbeeld
verbranden, dan neemt het kostenverschil
ten laste vansimultaan defosfateren verder
toe.
8. Nawoord
Het tot nutoeuitgevoerde onderzoek aande
korrelreactor geeft aandater gunstige
perspectieven tenaanzien vantoepassingin
de praktijk bestaan. De werkelijke potentie
kan eerst vastgesteld worden, nadat enkele
installaties oppraktijkschaal inbedrijf zijn
gesteld. Wat betreft praktijktoepassing inhet
buitenland zijn ergoede kansen.
In het algemeen zullen de investeringskosten
voor simultane defosfatering gevolgd door
vlokfiltratie lager zijn danvoor de korrelreactor met nafiltratie, indien effluentgehalten lager dan 1 mg/lbeoogd worden.
Door de problematiek endekosten vande
(extra) slibverwerking en -afzet zijn de
jaarlijkse lasten vansimultane defosfatering
al hoger danvande korrelreactor.
Bij toekomstige verdergaande slibverwerking
zal dat kostenverschil snel toenemen.
Met hetoogopdebeoordeling vande
invoeringsmogelijkheden vande korrelreactor inde praktijk isop20januari 1988
door Minister Nijpels de Technische
Commissie Korrelreactor ingesteld onder
voorzitterschap vanprof. ir.A. C.J. Koot.
Deze commissie zaluiterlijk inmeiaanstaande rapporteren over:
—de mogelijkheden en het tijdstipvan
grootschalige invoering;
—nuen inde toekomst te verwachten
effluentconcentraties;
—eventuele knelpunten voor grootschalige
invoering;
—hergebruiksmogelijkheden vande
fosfaatkorrels;
—kostenramingen invergelijking metdie
van gangbare technieken;
—een aantal rwzi'swaar dekorrelreactor op
zo kort mogelijke termijn kanworden
geïnstalleerd.

Investeringskosten (inguldens, prijspeil najaar 1987incl. BTW)
Capaciteit rwzi

Simultaan + vlokfiltratie

Korrelreactor + filtratie

10.000 i.e.
50.000 i.e.
100.000 i.e.

770.000 - 980.000
1.880.000
3.690.000

970.000- 1.110.000
2.620.000 - 2.790.000
4.850.000 - 5.030.000

Jaarlijkse lasten (inguldens/i.e./jaar, incl. BTW).
Capaciteit rwzi

Simultaan + vlokfiltratie

Korrelreactor -f-filtratie

10.000 i.e.
50.000 i.e.
100.000 i.e.

15,05- 20,45
13.45- 14,65
13,35- 14,55

16,45-21,90
11,10- 15,40
10,60 - 14,65
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Verbranding vanslibvan
communale rwzi's
De investeringskosten voor hetcentraal
autonoom verbranden vancommunaal tot
2 0 % droge stof ontwaterd zuiveringsslibzou
± ƒ 610miljoen kunnen bedragen. In deze
kosten zijn niet begrepen BTW, heiwerk,
zuiveringsvoorziening vannatte wassersen
eisen door middel vanvergunningen. Aldus
een van de conclusies uitde nota
'Verbranding vanslibvan communale
rioolwaterzuiveringsinrichtingen'. Andere
conclusies zijn: Deexploitatiekosten bedragen ca. /' 10,—per inwonerequivalent of
ƒ 700,—perton droge stof. In deze kosten
zijn niet begrepen BTW, heiwerk, zuiveringsvoorziening van natte wasserseneisen door
middel van vergunningen.
De transportkosten en stortkosten vande
(vlieg)as spelen bijslibverbrandingeen
belangrijke rol.
Het percentage zware metalen en milieuvreemde stoffen inhet rookgassen na
verbranding kankleiner zijn dan 1%vande
hoeveelheid droge stof.
De nota nr. 87.060 isverschenen bij
DBW/RIZA te Lelystad.

