Bouw korrelreactor voorfosfaatverwijdering teWesterbork begonnen

De commissaris van de Koningin in Drenthe,
dr. ir. A. P.Oele, heeft op 31maart de eerste
paal geslagen voor de bouw vande eerste
korrelreactor voor de verwijdering van
fosfaten uit afvalwater. Hij deed dat in
Westerbork en de voorzitter van het
Zuiveringsschap Drenthe, de heer J. Bos,
legde uit waarom dat daar gebeurde. Hijzei:
In grote delen van Drenthe bevat het
oppervlaktewater een hoog gehalte aan
bemestende stoffen zoals fosfaat en stikstof;
maar slechts op enkele plaatsen leidt dat tot
overmatige algengroei. Deze situatie doet
zich voor in het Zuidlaardermeer en het
Leekstermeer en soms in een stukje kanaal.
Overmatige algengroei leidt tot zuurstofarm
of soms tot zuurstofloos water.
Integrale aanpak van eutrofiëring moet
vooral plaats vinden daar waar zichtbare
resultaten verkregen kunnen worden.
Zoals gezegd: er zijn in Drenthe weinig
plaatsen met overmatige algengroei, dus ook
weinig plaatsen waar een zichtbaar resultaat
valt te verwachten.
Als Zuiveringsschap Drenthe hebben we een
aantal wateren bekeken en aan de hand van
balansstudies bepaald of ze fosfaatbeperkend zijn te maken voor algengroei.
In het Zuidlaardermeer zou pas resultaat
verkregen kunnen worden, indien ook
andere fosfaat-leverende bronnen op het
Zuidlaardermeer worden beperkt.
Via het Zuidlaardermeer vindt doorvoer van
water naar de Veenkoloniën plaats;zolangdit
gebeurt zullen maatregelen onzerzijds geen
effect sorteren. Alleen integrale aanpak, dat
wil in dit geval zeggen: omleiding van de
voedingsweg van het Veenkoloniale waterzal
resultaat kunnen hebben.

Het principe-besluit om deze omleiding te
doen plaatsvinden isgenomen door de
Provincie Groningen. Wanneer een en ander
gerealiseerd wordt zal het effluent van de
Drentse op het Zuidlaardermeer lozende
installaties weer worden gedefosfateerd.
Van de andere onderzochte situaties bleek
steeds dat het fosfaat-gehalte van het water
door defsfatering van de zuiveringsinstallaties eigenlijk nergens onder de norm
te brengen is,diealgengroei kan voorkomen.
Behalve in het Oranjekanaal.
Het Oranjekanaal kent drie kleine effluentlozingen en weinig afwaterende landbouwpercelen. De drie Drentse installaties die
lozen op het kanaal zijn: Westerbork,
Schoonoord en Klijndijk. Studie van de
waterbalans geeft aan dat de situatie rond
Emmen het gunstigst is;in de voorliggende
panden wordt het fosfaat-gehalte steeds
hoger en daar zijn de drie installaties
verantwoordelijk voor.
Het Zuiveringsschap Drenthe heeft besloten
om vooreen periode van vijf jaarovertegaan
tot defosfatering in deze drie installaties.
Factoren die daarbij een rol speelden waren:
De subsidie-mogelijkheden voor defosfatering van het Ministerie van VROM over
een periode van vijfjaar, aflopen van ƒ5,—
per v.e. per jaar tot ƒ 1,—perv.e. per jaar.
Deze subsidie isaangevraagd en inmiddels
toegekend voor alle drie installaties.
Een bedrijfin Emmen heeft alsafval-produkt
aluminium-chloride en deze stof toegevoegd
aan het effluent enwerkt goed defosfaterend.
Het bedrijf kon deze stof leveren voor
twee installaties, voor de derde installatie
moesten we op andere wijze de aankoop van
grondstof zien te regelen.

De Drentse Commissaris vande Koningin, dr. ir.A. I'.Oele. slaatdeeerstepaal voordedefosfateringinWesterbork.

Ir.A. H. Dirkzwager: ideeuit 1978.

Toen kwam de korrelreactorinbeeld
Bij de subsidie-aanvraag isgebleken dat men
bij VROM zocht naar een kleine zuiveringsinstallatie om een praktijk-situatie voor een
korrelreactor tetesten.Overlegen een stukje
medefinanciering van dit toch wel kostbare
projekt hebben er toe geleid dat de keuze op
Westerbork viel.
Ir. A. H. Dirkzwager van DBW/RIZA ging
in op de werking van de installatie. Hij zei:
De procesontwikkeling van de zogenaamde
korrelreactor, een gefluïdiseerd bed waarin
door chemicalie tedoseren fosfaten gefixeerd
worden aan zandkorrels, isverricht tijdens
een langdurig onderzoek op pilot-plant en
semi-technische schaal bij in totaal
acht afvalwaterzuiveringsinrichtingen.
Het idee om effluenten van zuiveringsinrichtingen te defosfateren middels het
afzetten van ealciumfosfaat op een geschikt
materiaal isbinnen DHV omstreeks het jaar
1978 geboren.
Het isontleend aan de toen al bekende
techniek van ontharding vandrinkwater door
middel van kristallisatie in een gefluïdiseerd
bed. Alhoewel alindejaren 1970-1975 door
het toenmalige RIZA door onderzoek op de
zuiveringsinrichtingen te Elburg en te
Harderwijk was aangetoond dat fosfaatverwijdering door precipitatie met
chemicaliën in Nederland tot goede
resultaten zou kunnen leiden, was Rijkswaterstaat geïnteresseerd inde ontwikkeling
van de korrelreactor. Daarvoor waren
diverse redenen:
1. Het gefluïdiseerd bedwordt toegepast op
het effluent van een zuiveringsinrichting; het
betreft een echte derde trapszuivering: de
biologische installatie wordt niet beïnvloed
door het defosfateren.
2. In tegenstelling tot derde trapszuiverinaen waarbij van chemicaliën tiebruik
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wordt gemaakt zijn geen extra bezinkfaciliteiten nodig.
3. De toelaatbare hydraulische belastingen
van de reactor zijn zeer hoog; het benodigde
reactoroppervlak isslechts 1-2% van het
oppervlak dat doorgaansdoor nabezinktanks
in beslag wordt genomen.
4. Er wordt geen chemisch of biologischchemisch slib geproduceerd, maar calciumfosfaatkorrels. Dit materiaal kan als
grondstof voor de fosfaat-verwerkende
industrie dienen.
In vervolg op de oriënterende proeven van
DHV in 1978met drinkwater, waaraan
orthofosfaat was toegevoegd en met effluent
van de zuiveringsinrichting Woudenberg
werd voorzien dat de verdere ontwikkeling
van het proces zinvol zou zijn.
In 1979 verleende RWS voor de eerste keer
subsidie om het procédé verder te
ontwikkelen.
Van mei tot december 1979ishet onderzoek
op de zuiveringsinrichting van het type
oxydatiesloot te Woudenberg voortgezet,
waarbij vooral aandacht werd geschonken
aan de uitvoeringsvorm van de reactoren de
invloed van de belangrijkste procesparameters op het defosfateringsproces.
Het onderzoek isbegeleid door een
commissie samengesteld uit medewerkers
van PWS Utrecht, zuiveringsschap Amstelen
Gooiland, het toenmalige Ven Men RIZA.
Tijdens de gehele proefperiode zijn 17
verschillende reactoropzetten uitgetest.
De resultaten van het uitgevoerd onderzoek
waren teleurstellend. In tegenstelling tot de
in 1978 verkregen resultaten bleek defosfateringtot 1mg P/l of minder niet haalbaar.
Tijdens het gehele onderzoek ishet vermijden
van de vorming vanamorf calciumfosfaat één
van de grootste problemen geweest.
Dit verschijnsel treedt op wanneer de
kristallisatie niet op het korrelmateriaal
plaatsvindt, maar spontaan in de waterfase.
Het amorf-materiaal iszo fijn, dat het niet
door het gefluïdiseerd bed wordt afgevangen
en de fosfaatconcentratie in het effluent van
de reactor verhoogt.
Het teleurstellende resultaat werd toegeschreven aan de keuze van het entmateriaal.
In 1978waskristalmateriaal gebruikt, dat uit
drinkwater wasgevormd en dat mogelijk de
kristalstructuur van hydroxyapathiet
benaderde. Daarom werd aanbevolen verder
onderzoek tedoen met een gefluïdiseerd bed.
gevuld met hydroxyapathiet.
Het wasook indie tijd, dat voor het eerst aan
toepassing van een filter achter de reactor
gedacht werd.
Het onderzoek isin 1981 op laboratoriumschaal voortgezet, waarbij de suggestie om
hydroxyapathiet als fluïdbedmateriaal te
gebruiken werd overgenomen. In overleg

met prof. Arends van de rijksuniversiteit
Groningen isde reactor opgestart door eerst
het fluïdbedmateriaal te enten met kristallijn
calciumfosfaat.
Het defosfateren van secundair effluent
verliep na het enten succesvol.
Op basis van de behaalde resultaten werd
aanbevolen over te gaan tot een volgende
fase: het gelijktijdig uitvoeren van een
duurproef op een rwzi ter bepaling van de
ontwerpgrondslagen en het uitvoeren van
een aantal proeven opverschillende rwzi'ster
bepaling van de invloed van de samenstelling
van het secundair effluent. Besloten werd
onderzoek uit te voeren bijdiverse typen
zuiveringsinrichtingen.
Gevonden werd, dat het gehalte aan
organisch P in de reactor slechts in zeer
beperkte mate wordt teruggebracht.
Dit betekent, dat de reactor in combinatie
met laag belaste actief slibinstallaties betere
resultaten levert dan met oxydatiebedinstallaties.
De resultaten werden mede bepaald door de
vorming van amorf calciumfosfaat en door
afschuring van calciumfosfaat van de korrels
ten gevolge van turbulentie in de reactor,
tezamen de zogenaamde carry-over
genoemd, alsmede door andere factoren als
bicarbonaat en organische stof gehalte.
In 1984 werd gestart met onderzoek naar
opschaling van pilot-plant tot semi-praktijkschaal. Op de rwzi Hilversum-Oost, waar
oxydatiebedden staan, werd een reactor van
60 cm diameter getest.
Toen de carry-over te hoog bleek werd besloten na de korrelreactor een dubbellaagsfilter te plaatsen.
Toepassing van de filtratiefase was mede het
gevolg van de overwogen strengere eisen
(0,5 mg P/l i.p.v. 1mg P/l).
Het zal geen nieuws voor uzijn, dat de
proeven te Hilversum nooit een werkelijk
succes zijn geworden, alhoewel met grote
inspanning toch acceptabele resultaten werden verkregen (0,5 mg P/l). De kristallisatie
in de reactor te Hilversum bleef door nog
onbekende oorzaken gestoord, waardoor de
dubbellaagsfilters het grootste deel van de
fosfaatverwijdering verzorgden.
In 1986 werd behalve opde rwzi HilversumOost op een rwzi van het type oxydatiesloot
te Wijk bij Duurstede onderzoek met
reactoren en dubbellaagsfilters op pilot-plant
en semi-technische schaal uitgevoerd.
Met name te Wijk bij Duurstede bleek, dat
het systeem korrelreactor-dubbellaagsfilter
robuust en betrouwbaar kan functioneren en
dat fosfaatgehalten lager dan 0,5 mg P/l
bereikt kunnen worden.
De conclusie was gewettigd, dat een
toepassing op praktijkschaal technisch
mogelijk en gewenst was,zeker toen uit een

kostenvergelijking met chemisch defosfateren
bleek, dat de totale jaarlijkse kosten in
dezelfde orde van grootte zouden uitkomen.
Er werd besloten tot de bouw van een
praktijkinstallatie.
Het onderzoek istot 1982 uitsluitend door
Rijkswaterstaat gefinancierd. Daarna
participeerden achtereenvolgens Hoechst
(1982), DHV(1984), VROM(1985)en
STORA (1986). Medewerking werd
verleend door PW Utrecht en het zuiveringsschap Amstel en Gooiland. Recht evenredig
met het aantal participanten verliep de
benodigde inspanning om de voortgang van
het project financieel rond te krijgen.
De financiële continuïteit wankelde vele
malen.
De totale onderzoekskosten vanaf 1979 tot
aan de voorbereiding van de praktijkinstallatie te Westerbork hebben circa
ƒ 2.750.000-exclusief BTW bedragen.
De totale kosten voor de praktijkinstallatie
te Westerbork worden geraamd op
ƒ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 - exclusiefBTW.
Het onderzoek isdoordejaren heen begeleid
door medewerkers van alle participanten.
De namen van alle betrokkenen zal ik hier
niet noemen. Voor twee van hen wil ik een
uitzondering maken omdat ze alsgevolg van
een te vroeg overlijden dit moment niet
kunnen meebeleven, en veel voorde
realisatie van de korrelreactor hebben
betekend: Trentelman van DHV, die te
beschouwen isalséén van de geestelijke
vaders van het korrelreactor-concept en
Scheltinga, die VROM meer dan tevoren bij
het project betrok en die ons zo deskundig,
ervaren en loyaal met adviezen terzijde heeft
gestaan.
Wij zijn beiden veel dank verschuldigd.
Hoewel het hele scala van projectvoorstellen
beoordelen, toewijzen of afwijzen,
prioriteiten stellen, wel eens de indruk wekte
van tijdverspilling - naar schatting kostte dit
proces circa de helft van de totale onderzoekstijd van 1979tot heden - , ben iker toch
van overtuigd dat dit een noodzakelijk en
zinvol proces is geweest.
Het isverheugend, dat op 21 januari door
minister Nijpels de Technische Commissie
Korrelreactor isgeïnstalleerd, die
onafhankelijk advies zal uitbrengen over de
technische en financiële mogelijkheden van
de korrelreactor. Het verslag van deze
commissie, die door prof. Koot wordt
voorgezeten wordt in de maand juni
verwacht, aldus de heer Dirkzwager.
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