243

Defosfateringsonderzoek inde toekomst

Voordracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Fosfaatverwijdering uit afvalwater' op 9 februari 1988 te Wageningen

Reeds een aantal jaren wordt fosfaat
beschouwd alseen belangrijke factor bijde
algengroei. Er isinmiddelseen aantal fosfaatbronnen geïdentificeerd. Een belangrijke
bron ishet effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Defosfatering van het effluent is
op beperkte schaal een aantal jaren geleden
van de grond gekomen. Het betrof evenwel
nooit meer dan 10-20 installaties, enkele
procenten van het totale bestand.
Door wijzigingen in het beleid zal dit aantal
de komende jaren sterk toenemen.
Niet alleen het aantal zal toenemen, ook de
eisen die aan het effluent worden gesteld,
zullen scherper worden.

Samenvatting
Op dit moment iser een aantal defosfateringstechnieken beschikbaar. Met de
conventionele fysisch/chemische defosfatering kan het fosfaatgehalte in het effluent
worden teruggebracht tot 1 à 2 mg/l;wordt de zuivering uitgebreid met een zandfilter,
dan iseen beperking tot ca. 0,5 mg/l mogelijk.
Eenzelfde resultaat wordt bereikt met de korrelreactor incombinatie met een zandanthraciet-filter.
Een nieuwe techniek isdie van de magnetische separatie, waarmee fosfaatgehalten van
0,2-0,5 mg/l kunnen worden gehaald. Lage fosfaatgehalten kunnen ook worden
bereikt met de biologische defosfatering, gevolgd door een pho-stripproces.
De keuzevoorde toepassingvangenoemde technieken issterkafhankelijk vandeeisen
die in de toekomst worden gesteld aan het oppervlaktewater en daarmee aan het
effluent.
Uit milieu-overwegingen moet gekozen worden vooreen techniek die minder
afvalstoffen meebrengt dan de conventionele technieken.
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IR. W. VAN STARKENBURG
Dienst Binnenwateren/RIZA

Met de tot nu toe gebruikte technieken is
nauwelijks aan de toekomstige eisen te
voldoen. Nieuwe en betere technieken zijn
noodzakelijk. Ik wilingaan ophet onderzoek
dat kan leiden tot de inzet van nieuwe
technieken.
Voor ik tot concrete onderzoeken kom,zalik
een aantal zaken aanstippen die invloed
hebben op het onderzoek.
Effluent-eisen
De effluent-eisen zijn afhankelijk van het
ontvangend oppervlaktewater. Voor de
meeste wateren werd. indien gedefosfateerd
diende te worden, een eisgesteld van 1-2 mg
fosfaat-P/l. Deze eisisniet toevalligtot stand
gekomen; het was met gebruikelijke
technieken, en dan met name de fysisch/
chemische, haalbaar. Het oppervlaktewateronderzoek van de laatste jaren heeft onder
andere als resultaat gehad dat het inzicht in
de processen die leiden tot eutrofiëring sterk
istoegenomen. Gebleken isdat voorde meer
stagnante oppervlaktewateren effluentgehalten van 1-2 mg fosfaat-P/l te hoog zijn.
De effluent-eisen zullen voor deze wateren
in de toekomst wellicht in de buurt van de
0,5 mg fosfaat-P/l liggen. Dit stelt hogere
eisen aan de defosfateringstechnieken.
Defosfateringsreststoffen
Bij het defosfateren van afvalwater ontstaan
reststoffen. Bij de huidige wijze van
defosfateren mag uvoor reststoffen ook
afvalstoffen lezen. Op de totale hoeveelheid
afvalstoffen die in Nederland ontstaat ishet
aandeel van de defosfateringsreststoffen nog
niet groot. Dit zal in de toekomst gaan
veranderen. Meer defosfatering volgens
conventionele technieken betekent meer
afvalstoffen. Bij de afvalberg die wijin

Nederland al hebben isdat een ongewenste
ontwikkeling. Een ander belangrijk punt is
dat de afzet van zuiveringsslib naar de
landbouw voor de toekomst als uiterst
discutabel moet worden gezien. Mogelijk
zullen ook fosfaatrijke reststoffen in ruwe
vorm geen afzet in de landbouw vinden.
Ik doel hierbij op bijvoorbeeld fosfaatkorrels. Volgensdehuidige inzichten moeten
deze reststoffen voor het grootste gedeelte
worden gestort. Dit wordt in Nederland, ook
in financiële zin, een steeds groter probleem.
De toekomst isdan ook aan technieken die
minder reststoffen produceren of reststoffen
produceren die hergebruikt of opgewerkt
kunnen worden.
Stand vande techniek
In het kort wil ik de verschillende technieken
de revue laten passeren.
We kunnen de volgende technieken onderscheiden:
Fysisch/chemische defosfatering
Van de defosfateringstechnieken isde
fysisch/chemische defosfatering ongetwijfeld
het meest verbreid. Het iseen oude techniek
hetgeen ook inhoudt dat bijgebruik van de
huidige chemicaliën niet veel ontwikkelingen
in verbetering van de effluentkwaliteit of
verlaging van de kosten te verwachten zijn.
De meeste toepassing vindt de simultane
defosfatering. De gemiddelde effluentgehalten liggen, uitzonderingen daargelaten,
tussen 1 en 2 mg fosfaat-P/l. Bij lozing op
kwetsbare wateren zal uitsluitend een
fysisch/chemische defosfatering niet
voldoende zijn.
Een nadeel van de fysisch/chemische
defosfatering isverder het ontstaan van
afvalstoffen die op dit moment nog niet voor
hergebruik in aanmerking komen. Tevens
neemt de zoutbelasting van het oppervlaktewater bij het gebruik van sommige
defosfateringschemicaliën toe.
Een probleem dat zou kunnen spelen bijde
simultane defosfatering iseen mogelijke

negatieve invloed op de nitrificatie. Hierover
zijn enige meldingen in de literatuur
verschenen.
Een voordeel isde betrekkelijke eenvoud
van de fysisch/chemische defosfatering.
Biologische defosfatering
Biologische defosfatering wordt in Nederland
nog nauwelijks toegepast. Dat mag enige
verbazing wekken. Toen enigejaren geleden
het onderzoek aan de Landbouw Universiteit
zou gaan starten, kon men vandiverse kanten
beluisteren dat onderzoek in Nederland niet
noodzakelijk was in verband met de
resultaten die reeds in het buitenland met
deze techniek waren geboekt. Het zou niet
nodig zijn de positieve ervaringen in met
name Zuid-Afrika en Canada nogeens te
bewijzen. Het onderzoek vande laatstejaren
heeft evenwel aangetoond dat de buitenlandse ervaringen niet rechtstreeks naar de
Nederlandse situatie te vertalen zijn.
Het verschil in type installatie, watersamenstelling en slibverwerking blijkt een
veel grotere invloed tehebben dan wellichtis
aangenomen.
Bij het praktijkonderzoek begon zich een
gebrek aan basiskennis te manifesteren.
Een belangrijk vraagpunt is namelijk
waarom gehalten ver beneden de 3 mg
fosfaat-P/l nog niet haalbaar zijn. Bij een
congres over biologische defosfatering eind
1987, bleek vrij algemeen dat de basiskennis
ook in andere landen te gering is.Te lang
hebben uitsluitend procestechnologen zich
met het proces beziggehouden. Hoewel in
Wageningen al vrij snel na de start van het
procestechnologisch onderzoek ook het
microbiologisch onderzoek isgestart, bleek
de tijdsintensiviteit van dit soort onderzoek
een probleem. Zoals het nu gaat loopt het
microbiologisch onderzoek altijd een fase
achter bij de procestechnologie. Om de
achterstand niet verder te vergroten isook
voor de komende jaren onderzoek gepland
bij de vakgroep microbiologie in Wageningen.
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Ongeacht deaanwezigheid van basiskennis
zijn ereen aantal voor- en nadelen aande
biologische defosfatering te onderkennen.
Een belangrijk voordeel ishetniet behoeven
toedienen vanchemicaliën. Tevens wordt
energiewinst geboekt door de gedeeltelijke
anaërobe omzetting vanorganische stof.
Uit de praktijkproeven isverder gebleken
dat een reductie inheteffluent totzo'n3mg
fosfaat-P/l meteengering aantal aanpassingen opde installatie mogelijk is.
Voorwaarde hierbij isdathetslib niet
anaëroob wordt. Dit betekent natte afzet
zonder slibgisting of slibindikking.
Een nadeel isdat hetafvalwater nogeen
tweede behandeling moet ondergaan om aan
algemeen geldende effluent-eisen van
1-2 mgfosfaat-P/l te voldoen.
Een punt ominhetachterhoofd tehouden is
dat biologische defosfatering en anaërobe
voorzuivering niet samen gaan. Beiden
opteren voor hetzelfde substraat. Dit conflict
lijkt opditmoment voor Nederland
nauwelijks relevant door de slechte
resultaten metdeanaërobe behandelingvan
huishoudelijk afvalwater.
Indien dewens aanwezig isomstikstof te
verwijderen, ontstaan weer andere
problemen. Op deinstallatie Renkum bleek
de nitrificatie metname indewinterverderaf
te nemen danhijdatzonder biologische
defosfatering zou hebben gedaan. Hierisook
gebleken datdeze methodiek toepassen
uitsluitend omenergie tebesparen noopt tot
scherpe berekeningen. Energiewinst versus
Rijksheffing.
Een bijzonder toekomstperspectief biedtde
toepassing vanhetpho-stripproces. Hierbij
wordt gebruik gemaakt vande eigenschap
dat het slib hetovertollige fosfaat onder
anaërobe omstandigheden weer afgeeft.
In een aparte tank wordt hetslib zodanig
behandeld dat hetopgenomen fosfaat weer
wordt afgegeven. Nadeafgifte zijn dandrie
stofstromen ontstaan. Het gedefosfateerde
effluent, hetvanovertollig fosfaat ontdane
slib en de fosfaatrijke overloop vande
stripper-tank. In Amerika iseen systeem
commercieel opdemarkt datwerkt volgens
dit principe. Hierbij zouookhet fosfaatgehalte vanheteffluent totbeneden de 1 mg
fosfaat-P/l dalen.
Volgens velen moet toepassing in Nederland
zonder veel problemen kunnen. Desondanks
is voor 1988 eenonderzoek gepland meteen
pho-stripproces.
Fluid-bed korrelreactor
Over niet alte lange tijd zaldeeerste fluidbed korrelreactor oppraktijkschaal opgestart
worden. Het lijkt ideaal. Een laag effluentgehalte plus, endatiswaarschijnlijk het
belangrijkste, eenherbruikbaar afvalprodukt. Overigens ishier,omtekomen tot
gehalten indeorde van0,5 mg fosfaat-P/l,

als vierde stap eenzand-antraciet filtratie
nodig. De praktijkinstallatie iseen
belangrijke stap omantwoord te krijgen op
vragen over onderhoud, gebruikersvriendelijkheid en dergelijke.
Magnetische separatie
Met de magnetische separatie zijn enkele
goede resultaten bijproeven behaald.
De magnetische separatie isgebaseerd op
scheiding door demagnetische eigenschappen
van deeltjes. Aanvankelijk leek deze
techniek uitsluitend weggelegd voorde
verwijdering vansommige metalen uit
afvalwaterstromen. Het bleek echter
mogelijk ook niet-magnetische stoffen te
verwijderen. Hiertoe wordt magnetiet, datis
een magnetisch ijzeroxyde, aanhetwater
toegevoegd. Zelfs fosfaat bleek opdeze wijze
te verwijderen. Er zijn inmiddels enige
proeven genomen ende resultaten zijn
zodanig dat ikzeuniet wilonthouden.
Het eerste onderzoek isgedaan opderwzi
Nijmegen. Hier isaanheteffluent magnetiet
toegevoegd envervolgens isheteffluent door
de magneet geleid. Hierdoor koncalciumfosfaat worden afgescheiden. Het effluentgehalte daaldevancirca 15mgfosfaat-P/l tot
circa 0,5 fosfaat-P/l. Het lijkt erop dathet
calciumfosfaat ineenvrijzuivere vorm
vrijkomt. In vergelijking metde korrelreactor
is evenwel niet sprake vaneendroge korrel.
Er ontstaat eensubstantie, diedooreen
droogstap een hoog droge-stofgehalte heeft.
Belangrijk isnatuurlijk ofhet produkt
hergebruikt kanworden inde fosforindustrie. De resultaten inNijmegen werden
bereikt zonder toepassing vaneen zandfilter.
Een tweede proef isuitgevoerd opde
installatie Harderwijk. Hier ishet reeds
gedefosfateerde effluent behandeld.
De separatie bestaat infeite uithet terughouden vandezwevende stof.De afgevangen
stof wordt vervolgens teruggevoerd naarde
kopvandeinstallatie.Het fosfaatgehalte van
het effluent daalde hier vanhet toch allage
gehalte van0,7-1 mgfosfaat-P/l naar0,2mg
fosfaat-P/l. Toepassing vandeze combinatie
van technieken ismogelijk indien sprakeis
van simultane ofmisschien zelfsook
na-defosfatering.
Andere technieken
Er worden inde literatuur zonuendannog
andere technieken genoemd omte defosfateren. De principes zijn vrijwel altijd gelijk
aan de technieken dieikualhebgenoemd.
Uitvinders blijken vooral veel alternatieven
te vinden voor deeventuele zandfiltratie.
Men moet dandenken aanplanten(in
Nederland bijvoorbeeld rietvelden, elders
ook waterhyacinten), sponsjes, membraanfiltratie e.d. In feite worden onder devlag

TABEL I- Kostenopbouw bijdefosfatering inguldens per
inwonerequivalent perjaar.
(50.000 i.e.. effluent -gehalte1 mg/l)
Fluid-bed

Simultaan

Magnet,sep.

Kapitaalslasten
Onderhoud
Chemicaliën
Slibafzet
Energie
Bediening

4,55
0.85
2,70
0.00
0,60
1.25

1.75
0,35
3,25
4.40
0.20
1.25

4.00
0,80
2,82
0,60
0.36
0.60

Totaal

9.95

11,2(1

9,18

TABEL II— Kosten vergelijkingbijverschillendeeffluentgehalten eninstallatiegrootte.Kosteninguldens per
inwonerequivalent perjaar.
Fluid-bed

Simultaan

Magnet.Sep.

50.000 i.e.
- 1.0 mg/l
- 0.5 mg/l
- 0.2 mg/l

9.95
11.25

11.20
16,55

9.18
11,94
18,83

100.000 i.e.
- 1,0 mg/l
- 0,5 mg/l
- 0.2 mg/l

9.45
10.75

10,80
15.85

8,37
11.13
17,55

van defosfatering alle bekende technieken
om zwevende stof wegtevangen genoemd.
Kosten van defosfatering
In tabel Ien IIstaan de kosten vanenkele
technieken. Het gaat erhierbij vooral omde
kosten metelkaar te vergelijken.
De bedragen zijn, ookdoor de afrondingen,
geen absolute bedragen.
Het wasniet mogelijk ookhetbiologischdefosfateren indeze lijst optenemen. Tenaanzien van bijvoorbeeld dimensioneringsgrondslagen zijnernogteveel onzekerheden.
Ik kan hierbij welrefereren aaneenCanadees
onderzoek [lit. 1]waarbij dekostenvan
simultane defosfatering zijn vergelekenmet
een aantal varianten vanbiologische defosfatering. Bijeffluent-eisen tot 1mg fosfaat-P/l
bleek de fysisch/chemische defosfatering
duidelijk inhetvoordeel. Hier speelt deslibafzet, inde berekende gevallen afzet in natte
vorm, eendoorslaggevende rol.Alsde
effluent-eisen scherper worden, wordt de
concurrentiepositie vande biologische
defosfatering beter. Omdat ikde randvoorwaarden vandeberekeningen nietken,
leek het mijbeter deze cijfers niet inde
tabellen te presenteren.
Uit tabel Iwordt duidelijk datde verschillen
vooral tevinden zijn indeslibafzet. Voorde
magnetische separatie isuitgegaan van een
nuttige afzet. Zou datniet mogelijk zijn,dan
komt deze technologie eenstuk ongunstiger
uit. Tabel IIleert dat,indien gehaltenvan
0,5 fosfaat-P/l vereist zijn, de simultane
defosfatering veel duurder wordt.
Eindconclusie vande kostenvergelijking is
dat de korrelreactor ende magnetische
separatie technieken zijn die perspectief
bieden.
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Toekomstig onderzoek
Voor de toekomst isin ieder geval duidelijk
dat er technologieën moeten komen waarbij
afvalstoffen ontstaan die weer kunnen
worden hergebruikt. Naar de mogelijkheden
van hergebruik dient onderzoek te starten.
Ik denk aan de volgende afvalstoffen:
—Calciumfosfaatkorrels uit de fluidbedreactor. Er zijn goede aanwijzingen voor
hergebruiksmogelijkheden. Het bewijs
wordt echter pasgeleverd ophetmoment dat
de praktijkinstallatie voldoende korrels
levert om dit opgrote schaal te onderzoeken.
— De calciumfosfaat die ontstaat bij de
magnetische separatie.
—Het fosfaat in de as bij slibverwerking.
Voor de slibverwerking worden voor de
toekomst verschillende technieken
aangegeven. Slibverbranding iseen van de
technieken die voor de toekomstige
behandeling van zuiveringsslib vaak wordt
genoemd. Bij de verbranding van slibvan de
simultane defosfatering kan fosfaatrijke as
ontstaan. Indien dit fosfaat nog kan worden
opgewerkt tot een nuttig produkt, dan zou
dat belangrijke consequenties hebben voor
de in de toekomst toe te passen technieken.
De laatste tijd wordt behalve over
verbranding als vernietigingsstap voor
zuiveringsslib ook gedacht aan andere
technieken die over het algemeen gebaseerd
zijn op natte oxydatie van de organische stof.
Een voorbeeld ishet Vertech-systeem.
Een vernietigingsprocédé dat werkt met
hoge druk en hoge temperatuur. Dergelijke
principes hebben alsvoordeel dat de
luchtverontreinigingsproblematiek veel
minder isdan bij slibverbranding. Om die
reden mag toepassing in de toekomst verwacht worden. Eindprodukten van dergelijke
systemen zijn een waterstroom diesomsmoet
worden behandeld of moet worden teruggevoerd naar de installatie en een asrest.
In deze as zal ook de fosfaat aanwezig zijn.
Op dit moment ishet nogvolstrekt onduidelijk in hoeverre met deze asnog iets
kan worden gedaan.
—Toepassing van biologische defosfatering
met pho-stripproces levert eveneens een
fosfaatrijk afvalprodukt. Dit kunnen fosfaatkorrels zijn, indien een fluid-bed reactor
wordt achtergeplaatst. Het kan ook een
fosfaat-slurry zijn die ontstaat bij de directe
behandeling met chemicaliën.
Ten aanzien van de effluentgehalten isde
verwachting dat op de korte termijn geen
geavanceerde technieken zullen worden
ingezet indien de fosfaatgehalten niet lager
behoeven tezijn dan circa 2 mg/l.Hierzoude
afvalstoffenproblematiek wijziging in kunnen
brengen. De zoutbelasting isevenwel ook een
wezenlijk probleem. Dit pleit ervoor om te

blijven zoeken naar milieuvriendelijker
defosfateringschemicaliën.
Voor de toekomst mag evenwel worden
aangenomen dat voor veel oppervlaktewateren lagere eisen dan 2 mg/l zullen gaan
gelden. Het onderzoek dient zich te richten
op scherper wordende effluent-eisen.
Onderzoek geeft meer of minder hard aan
dat gehalten indeordevan0,5 mg fosfaat-P/l
of wellicht nog lager haalbaar zijn met
achtergeschakelde zandfilters of met
magnetische separatie. Een andere
technologie die op dit moment voor de afvalwatertechnoloog wellicht wat futuristisch
aandoet isde membraantechnologie.
De taak van het zandfilter zou wellicht ook
door een membraan kunnen worden gedaan.
Concluderend kom ik tot de volgende
onderzoeken.
1. onderzoek naar het gebruik van de
reststoffen;
2. verder onderzoek naar de microbiologische onderbouw van de biologische
defosfatering en de vertaling naar de praktijk;
3. het vaststellen van de betekenis van phostripproces voor de Nederlandse afvalwatersituatie;
4. onderzoek naarde toepassingvan andere
technieken dan zandfiltratie alsvierde stap;
5. onderzoek naar het toepassen van de
magnetische separatie op grotere schaal;
6. onderzoek naar het gebruik van
chemicaliën die milieuvriendelijker en
goedkoper zijn dan de huidig gebruikte.
Deze punten zouden alsbasis kunnen dienen
voor een onderzoekprogramma.
De relevantie van de onderzoeken zou ook
op financieel-economische gronden moeten
worden bekeken. Het heeft immers niet veel
zin een techniek te ontwikkelen die voor het
te gebruiken doel altijd te duur zal blijken te
zijn. Een kader waarin dit programma zou
kunnen worden uitgevoerd ishet Project
Toekomstige Generatie Rioolwaterzuiveringsinrichtingen kortweg rwzi 2000.
In dit project werken STORA en Dienst
Binnenwateren/RIZA samen om te komen
tot zuiveringsinstallaties die voldoen aan
toekomstige eisen op het gebied van milieu,
kosten, ruimtebeslagen dergelijke. Hierbij
zou tevens een link gelegd dienen te worden
naar de mestverwerking. Ook daar speelt de
verwijdering van stikstof en fosfaat een
belangrijke rol. Het onderzoekprogramma
zou dan ook zowel op fosfaat als stikstof
betrekking moeten hebben. Dit zou goed
aansluiten bij bijvoorbeeld het Rijnactieprogramma.
Ten aanzien van de afvalstoffen die bij de
defosfatering ontstaan wil ik nog het
volgende kwijt. Bij de winning van metalen
uit erts worden momenteel «rondstoffen

gebruikt die in het verleden als afvalstoffen
werden gekenschetst. Nu, zoveel jaar later
zijn ze nuttig en bruikbaar geworden door de
verbeterde verwerkingstechnieken, maar
ook doordat geen hoogwaardiger ertsen
meer beschikbaar zijn. Dit zou voor de
toekomst met name op het punt van
verwerking ook voor de fosfaatrijke afvalstoffen van de defosfatering kunnen gelden.
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Yan de Weerd nieuwe secretaris
VEEN
Het hoofdbestuur van de Vereniging van
Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in
Nederland (VEEN) heeft ing. D. van de
Weerd per 1 juli a.s. benoemd tot nieuwe
secretaris. Deze functie zal hij tevens
vervullen bij de vereniging van stadsverwarmingsbedrijven (VESTIN). De heer
Van de Weerd volgt ir. W. K. Wiechers op,
die deze functie op 1december 1987 heeft
neergelegd in verband met zijn benoeming
tot directeur bij de NV PNEM.
Van de Weerd (52) isthans directeur van de
NV Regionaal Energiebedrijf Salland.
Deze functie vervult hijsinds 1 januari 1977.
Van 1970 tot 1976 was hij adjunct-directeur
bij de Gemeente Energie- en Waterleidingbedrijven (GEWB) te Deventer. Sinds 1977
was hijdirecteur vanditbedrijf. Sedert kortis
het GEWB Deventer overgenomen door de
NV Regionaal Energiebedrijf Salland.
Vanuit zijn huidige functie isVan de Weerd
lid van het hoofdbestuur van de VEEN en
van het afdelingsbestuur Noord-Oost van de
VEGIN. Binnen de VEEN ishij voorzitter
van de Sectie Middelbare en Kleinbedrijven
en lid van de stuurgroep Communicatie en
Marketing.

