Biologisch defosfateren: een toekomstperspectief

1. Principe biologisch defosfateren
Biologisch defosfateren isgebaseerd op het
principe dat bepaalde bacteriën onder
anaërobe omstandigheden in staat zijn relatief
veel fosfaat uit afvalwater op te nemen.
Dit vindt plaats in een aëroob milieu.
Het fosfaat blijft onder deze omstandigheden
opgeslagen in de cel in de vorm van energierijke polyfosfaten (zie afb. 1).Het fosfaat
wordt niet gebruikt voor de opbouw van
celmateriaal. Volgens de huidige inzichten
dient de energie van de polyfosfaten de
bacterie om zuurstofloze perioden te overbruggen. De energie wordt dan uit het
polyfosfaat gehaald onder gelijktijdige
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omzetting naar anorganisch fosfaat.
Het anorganisch fosfaat komt hierbij weer
vrij. In de praktijk komt dit neer op een
fosfaatopname in aëroob milieu en een
fosfaatafgifte in anaëroob milieu (bijvoorbeeld slibgisting). Het beheersen van de
microbiologische processen bepaalt het
succes van de biologische defosfatering als
toepassing in de praktijk.

Onder auspiciën vande International
Association onWater Pollution Research
and Control (IAWPRC) isop24en
25 september 1984teParijseen symposium
gehouden metalstitel 'Enhanced biological
phosphorus removalfromwaste water'.
Decirca250deelnemerswarenafkomstiguit
meerdan 20 landen.Uit Nederlandwarener
circa 15 vertegenwoordigers vanhetwetenschappelijk onderwijs,derijksoverheid,
instituten en waterbeheerders.
Indeze publikatie wordtverslaggedaanvan
dit symposium.Tevenszijn indevormvan
een evaluatie debetrokkenheid ende
intenties van de Nederlandse overheid
uiteengezet.

Op dit moment isnog discussie gaande in
hoeverre ook bacteriën van andere families
voor de biologische defosfatering verantwoordelijk zijn. Het gerapporteerde
onderzoek geeft aan dat nog niet alle vragen
zijn beantwoord. De indruk isechterdat voor
verantwoorde praktijktoepassingen
voldoende basiskennis aanwezig is.
3. Combinatie biologisch en chemisch
defosfateren
Volgens Arvin (Denemarken) iser altijd
sprake van een gecombineerd proces van
biologisch en chemisch defosfateren. Vooral
de calcium- en magnesiumionen vormen met
het fosfaat zouten. Afhankelijk van de
afvalwatersamenstelling wordt 50-60% van
de totale hoeveelheid verwijderde fosfaat
chemisch gebonden. Dit geschiedt vooral in
de anaërobe fase. Het fosfaatgehalte in de
anaërobe fase ishoog. De oorzaak isde
afgifte in anaëroob milieu van fosfaat. Deze
Afb. I - Polyfosfaten in bacteriën na biologische defosfatering.

2. Microbiologie
Bacteriën die volgens de eerste onderzoeken
verantwoordelijk zijn voor de biologische
defosfatering behoren tot de familie van de
Acinetobacter. Onderzoek uitgevoerd door
Deinema (Nederland) met reincultures van
een aantal stammen van deze familie toonde
een fosfaatopname in de celtot 10%van het
celmateriaal aan. Uit het onderzoek van de
laatste jaren isgebleken dat Acinetobacter
strikt aëroob is.De groei geschiedt vooral
met lagere vetzuren alssubstraat. In de
praktijk wordt aan de optimale groeiomstandigheden tegemoet gekomen door
een anaërobe zoneinde installatie te creëren.
In deze zone kunnen facultatief anaërobe
zuurvormende bacteriën zich ontwikkelen.
De gevormde lagere vetzuren worden in de
daaropvolgende aërobe zone door de
Acinetobacter-bacteriën gebruikt.
De afwezigheid van nitraat in het effluent is
belangrijk. Nitraat verhoogt de redoxpotentiaal. Eerst bij lage redox-potentiaal
(afwezigheid van nitraat) vindt zuurvorming
plaats.
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conclusies zijn gebaseerd opdemetingen van
twee praktijkinstallaties. Het totale fosfaatgehalte inhet sliblagindeordevan3-4% (op
basis van droge stof).
Biologische fosfaatverwijdering in
combinatie met simultane precipitatie isin
Oostenrijk op twee praktijkinstallaties
onderzocht. Het afvalwater werdinde eerste
fase gedenitrificeerd. Een volledige denitrificatie bleek essentieel voor de afgifte (in het
anaërobe deel van de installatie) en de
biologische opname (in het aërobe deel van
de installatie).
Een incomplete denitrificatie gaf een
biologische defosfatering van slechts 60% te
zien. Onder optimale procescondities werd
90% biologische fosfaatverwijdering
gehaald. Bij lage temperaturen liep dit
percentage terug. Door een geringe
toevoeging van ijzerzouten kon dit evenwel
worden gecompenseerd. Een gemiddelde
toevoeging van 1 gram ijzer (Fe) per gram
fosfaat (P), hetgeen ver onder de voor
precipitatie benodigde hoeveelheid is,was
voldoende om de effluentconcentratie
beneden de 1 mg P/l te houden (proefduur
2,5 jaar).
4. Semi-technisch onderzoek
Rensink (Nederland) heeft onderzoek
gedaan naar de biologische defosfatering in
laagbelaste systemen (zie afb. 2). Door per
liter 100 mg azijnzuur-COD/ 1 toe te voegen
aan het influent bleek een biologische
fosfaatverwijdering van meer dan 97,5%
mogelijk, zelfs bij langdurige regenperioden.
Met huishoudelijk afvalwater en zonder
toevoeging van vetzuren kon met behulp van
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gedeeltelijk strippen van het slibeen effluent
fosfaatgehalte worden bereiktvan0,4mgP/l.
Strippen geschiedt door een gedeelte van het
retourslib in anaërobe omstandigheden te
brengen. Onder deze condities wordt het
fosfaat afgegeven. Het gestripte slib wordt
teruggevoerd en het effluent vande strippentank wordt apart behandeld. Indien een
fosfaatgehalte lager dan 1 mg P/l isvereist,
lijkt dit bij lage slibbelastingen en de huidige
fosfaatconcentraties in het effluent de enige
betrouwbare weg om dit te bereiken.
Een vergelijkbaar proces werd door Levin
(Ver. Staten) op een poster gemeld.
Het betreft het phostripproces. Het gestripte
fosfaat dat zich in hoge concentratie in een
relatief geringe vloeistofstroom bevindt
wordt daarna met chemicaliën (in het
algemeen kalk) neergeslagen. Men garandeert een fosfaatgehalte inhet effluent lager
dan 1mg/l. In Nederland isde licentie voor
dit proces verworven door HydrochemieConhag.
Fukase (Japan) onderzocht ineen Pilot-plant
( 100 mVdag) enkele factoren die de
biologische defosfatering beïnvloeden. In de
anaërobe zone was dit vooral de BODbelasting en de BOD/slib-ratio. In de aërobe
zone was de hydraulische verblijftijd
belangrijk. Tijdens hetonderzoek kwam naar
voren dat bij hoge regenintensiteit,
(verdunning, lagere temperatuur) de
biologische defosfatering desastreus
terugliep.
5. Praktijkinstallaties
Praktijkinstallaties die uitgerust zijn om
biologisch fosfaat te verwijderen staan op dit
Afb.2 -Proefopstellingbiologischdefosfateren.
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moment reeds in Engeland, Canada,
Amerika en Zuid-Afrika.
In Noord-Amerika, in het betrekkelijk
koude Kelowna, iseen installatie gebouwd
volgens het Bardenpho-principe. In grote
lijnen bestaat een dergelijke installatie uiteen
anaërobe zone gevolgd door een aërobe zone
(zie afb. 3).Hierna volgen een tweede
anaërobe zone en aan het eind weer een
aërobe zone. Door een verdeling van de
installatie in 21 vakken isde verblijftijd in de
verschillende zones eenvoudig te wijzigen.
De resultaten waren goed; het orthofosfaatgehalte daalde beneden de 1 mg P/l.

Van belang voor Nederlandse omstandigheden is de conclusie dat een goede
nutriëntenverwijdering mogelijk isbij lage
temperaturen.
In Nederland wordt inde zuiveringsinstallatie
van Oudeschild biologische fosfaatverwijdering toegepast. Door het creëren van
anaërobe zones in de installatie (om redenen
van energie) werd een biologische fosfaatverwijdering gevonden van75-90% (effluent
2-8 mg P/l). Tevens werd de stikstofverwijdering opgevoerd tot95%. Wel bleken
in perioden van regenval storingen op te
treden.
6. Evaluatie
In het streven van de Nederlandse overheid
om de belasting door fosfaten van de
Nederlandse oppervlaktewateren terug te
brengen zijn een aantal acties ondernomen.
Met de wasmiddelenfabrikanten wordt
overlegd over het terugdringen en vervangen
van fosfaten in wasmiddelen.
Volgens het huidige schema zullen de
wasmiddelen in 1987 fosfaatvrij zijn. Er is
overleg gestart tussen de Ministeries van
Landbouw en Visserij. Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en
Verkeer en Waterstaat over de mogelijkheden om de fosfaatbelasting door
landbouwactiviteiten terug te dringen.
Eind 1984 zal een verkennende nota over
deze problematiek gereed zijn.
In internationaal kader wordt overlegd over
terugdringen van de fosfaatbelasting door de
Rijn. Op korte termijn wordt door Nederland
een nota ingebracht in de Internationale
Rijncommissie. In deze nota isde ernst van
de situatie uiteengezet.
• Slot op pagina 606
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Ook op het gebied van de verwijdering van
fosfaat uit afvalwater zijn activiteiten aan te
wijzen. Dit jaar iseen regeling in werking
getreden die voorziet in een bijdrage in de
defosfateringskosten op zuiveringsinstallaties. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft voor dit doel voor de komende
vijfjaar circa 25 miljoen gulden beschikbaar.
Sinds 1979 ondersteunt het RIZA samen
met Hoechst een onderzoek van DHV naar
de mogelijkheden van fluidbed kristallisatie
van fosfaat. Een succes van dit onderzoek
geeft mogelijkheden voor hergebruik van
fosfaat.
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Afb. 5 - De invloed van wijziging vande waterkwaliteitop het koperoplossend vermogen. Voor verklaringzie tekst.
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1. Het koperoplossend vermogen van drinkwater neemt toe met het totaal anorganisch
koolstofgehalte (0.53 mgpermMolTAC)en
af met de pH (2.05 mgper pH eenheid).
2. Bij wijziging van de waterkwaliteit stelt
het koperoplossend vermogen zich vrijwel
direct op het nieuwe niveau in.
3. De vorming van een deklaag verlaagt de
koperafgifte.
4. Beneden verblijftijden van circa 10uur is
het kopergehalte sterk tijdsafhankelijk. Deze
afhankelijkheid kan goed met een diffusiemodel worden beschreven.
Afb. 6 - De in
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tloed van deelontharding op hetkoperoplossend vermogen. Voor verklaringzie tekst.
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Met betrekking tot de biologische fosfaatverwijdering wordt momenteel een onderzoek opde installaties Bunschoten en Bunnik
(laag belast en totaal gemengde systemen)
gesubsidieerd. Onderzoek op de installatie
Renkum-Wageningen (een laagbelast propstroom systeem), waarbij ook naar de
microbiologische aspecten zal worden
gekeken, zal binnenkort van start gaan. Een
ander project in Nederland op praktijkschaal
is, zoals gezegd, het biologisch defosfateren
in de zuiveringsinstallatie van Oudeschild op
Texel.
De algemene conclusie die getrokken kan
worden uit het gehouden symposium isdat
biologische defosfatering ook inons klimaat
mogelijkheden kan hebben. Het onderzoek
zal zich moeten richten op de specifieke
Nederlandse omstandigheden als belasting
(veel laagbelaste systemen) en afvalwatersamenstelling (CO D/N/P-verhoudingen).
Tevens iseen nader onderzoek naar fosfaatstripprocessen zinvol.
De kosten van de biologische fosfaatverwijdering zijn volgens buitenlandse
ervaringen aanzienlijk lager dan bij fysischchemische processen. Belangrijke milieuhygiënische voordelen zijn de aanzienlijk
geringere slibproduktie en het feit dat geen
zoutresten (chloride, sulfaat) aan het
afvalwater worden toegevoegd. Daarnaast
blijkt dat verwijdering van nutriënten
(stikstof en fosfaat) gepaard gaat met een
laag energiegebruik. Deze aspecten zullen in
het Nederlandse onderzoek een belangrijke
plaats moeten innemen.
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