Fosfaatverwijdering in een gefluidiseerd bed

1. Inleiding
Voor het verwijderen van fosfaten uit
afvalwater op rioolwaterzuiveringsinrichtingen wordt volgens de traditionele technieken gebruik gemaakt van ijzerzouten
(FeCl:i en FeSOi), aluminiumzouten
(A1O(SC>4);Î) en in mindere mate van kalk
(CaO en Ca(OH) 2 ).
Bij alle chemicaliën die aan het afvalwater
worden toegevoegd is het de bedoeling de
aanwezige fosfaten in een zodanige vorm
te brengen dat ze door bezinking kunnen
worden verwijderd. Onderscheid kan
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worden gemaakt in vóór-, simultane en
naverwijdering, afhankelijk van de plaats
in het zuiveringsproces waar chemicaliën
aan het afvalwater worden toegevoegd.
Naast een gedefosfateerd effluent, het doel
van defosfateren, wordt een hoeveelheid
fosfaatslib verkregen die afhankelijk van
de plaats waar de chemicaliën aan het
afvalwater worden toegevoegd, gemengd is
met primair slib (bij vóórverwijdering) of
met actief slib (bij simultane verwijdering).
Alleen bij naverwijdering, dat wil zeggen
bij een echte derde trapszuivering, ontstaat
gescheiden van het biologische slib een
hoeveelheid chemisch fosfaatslib. Het hoeft
geen betoog dat het ontstaan van het
fosfaatslib, al dan niet gemengd met het
biologische slib, moet worden beschouwd
als een niet te verwaarlozen nevenaspect
van deze defosfateringstechnieken. [n het
kader van het Stora onderzoek 'Nevenaspecten van defosfatering' zijn deze extra
slibhoeveelheden gekwantificeerd en zijn
de overige nevenaspecten van de diverse
methoden geïnventariseerd [1].
In dit artikel is een methode beschreven
waarbij fosfaten niet door precipitatie
maar door kristallisatie uit effluent worden
verwijderd en wel in een gefluidiseerd bed.

Deze fosfaalverwijderingsmethode kan
voor wat betreft de plaats in het zuiveringsproces beschouwd worden als een
echte derde trap, hetgeen wil zeggen dat
het effluent van een biologische zuiveringsinstallatie wordt behandeld.
Na een algemene beschouwing over de
werkwijze van deze methode zijn de resultaten beschreven van experimenten op
pilot plant schaal met kunstmatig samengesteld effluent (drinkwater waaraan fosfaat is toegevoegd) en van een korte
oriënterende proef met effluent van de
zuiveringsinstallatie Woudenberg, uitgevoerd in 1978.
Op deze fosfaatverwijderingsmethode is
door DHV Raadgevend Ingenieursbureau
BV in 1978 octrooi aangevraagd.
Eind 1978 isdoor DHV bij Rijkswaterstaat
subsidie aangevraagd om deze methode
verder te ontwikkelen tot een op praktijkschaal toepasbaar proces voor het defosfateren van effluent.
In het voorjaar van 1979 is hiervoor een
subsidie toegekend van ƒ200.000,—.
In 1979 en 1980 is onderzoek gedaan,
hoofdzakelijk op de zuiveringsinstallatie
Woudenberg, waarvan de resultaten inmiddels zijn gerapporteerd aan de begeleidingscommissie van dit project. Op het moment
van schrijven van deze publicatie is een
tweede onderzoeksfase nog gaande.
Dit artikel beschrijft de onderzoekresultaten tot het moment van de subsidieaanvraag.
2. Systeembeschrijving
Een principeschets van een gefluidiseerd
bed waarin fosfaten door middel van
kristallisatie uit waterige oplossingen
kunnen worden verwijderd is weergegeven
inafb. 1.
De reactor bestaat uit een cylindrisch vat,
gedeeltelijk gevuld met een geschikt entmateriaal. Het effluent van een zuiveringsinrichting wordt door dit kristalbed gepompt met een zodanige snelheid, dat het
Afb. 1 - Principeschets van een gefluidiseerd bed,
toegepast voor het defosfateren van effluent van
zuiveringsinstallaties.

TABEL I - Calciumfosfaatverbindingen en hun
activiteitenprodukt. pKa = negatieve logaritme
van het activiteitenprodukt.
pKa

Verb'nding
CaHPO, . 2 H 2 0

Cas(P04)a
CaiHtPO]):!
Ca5(PO,)3OH
Ca.-,(PO,)3F

diacalciumfosfaat
tricalciumfosfaat
octacalciumfosfaat
hydroxyapatiet
fluorapatiet

6,56
26.0
46,9
57,8
60,4

kristalbed in een gefluidiseerde toestand
geraakt. De kristallen zweven als hetware in
de vloeistof. Met behulp van chemicaliën,
waarbij in eerste instantie wordt gedacht
aan het gemakkelijk te doseren natronloog
wordt het water oververzadigd gemaakt ten
opzichte van calciumfosfaat. waardoor de
fosfaten die zich in het afvalwater bevinden uitkristalliseren op het aanwezige
entmateriaal. De kristallisatie verloopt zeer
snel en binnen enkele minuten is een
vergaande fosfaatverwijdering bereikt.
Om het gefluidiseerde karakter van het
bed te behouden moeten de te groot geworden kristallen van tijd tot tijd onder
uit het bed verwijderd worden.
Het op deze wijze defosfateren van
effluent heeft een aantal voordelen:
1. In het gefluidiseerde bed wordt effluent
van een zuiveringsinrichting behandeld.
Het is dus een echte derde trapszuivering.
De biologische installatie wordt niet beinvloed door het defosfateren.
2. In tegenstelling tot derde trapszuiveringen waarbij gebruik wordt gemaakt van
aluminiumsulfaat, ferrichloride of kalk
zijn geen extra bezinkfaciliteiten nodig.
3. Er wordt geen chemisch slib of biologisch-chemisch slib geproduceerd, maar
calciumfosfaten in korrelvorm.
De produktie wordt geschat op 3 -4 kg/
(i.e. jaar). Dit materiaal kan goed als
grondstof voor fosfaatverwerkende bedrijven (bijv. kunstmestfabrieken) worden
gebruikt en heeft in principe een restwaarde.
Het is op deze wijze mogelijk fosfaten op
eenvoudige wijze in kringloop te brengen.

gedefosfateerd effluent

3. Theorie

loog INaOHI

1

Het principe van deze fosfaatverwijderingsmethode berust op de kristallisatie van
calciumfosfaten op het in het gefluidiseerde
bed aanwezige entmateriaal.
Een aantal calciumfosfaatverbindingen die
in water kunnen worden gevormd zijn
aangegeven in tabel I.

effluent rwzi

k

stal pr oduktie

Om kristallisatie te verkrijgen zal het water
oververzadigd moeten worden gemaakt ten
opzichte van calciumfosfaat. Dit kan be-
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reikt worden door het toevoegen van
Ca 2 + ionen of het verhogen van de pH
of beide.
De pH is onder meer van invloed op de
ligging van de volgende twee evenwichten:
H ä P 0 4 - * ± H + + HPO4 2 HPO4 2- ? ± H + + PO, :i
Een voordeel van kristallisatie ten opzichte
van precipitatie is, dat water in evenwicht
met kristallijne calciumfosfaatverbindingen
bij overigens gelijke omstandigheden (pH,
Ca 2 +, temperatuur) een lagere fosfaatconcentratie heeft dan water dat in evenwicht is met amorf calciumfosfaat dat
ontstaat bij precipitatie.
Voor het aanbrengen van de drijvende
kracht ten behoeve van kristallisatie wordt
bij het defosfateren in een gefluidiseerd
bed in eerste instantie de voorkeur gegeven
aan het toevoegen van natronloog, d.w.z.
aan pH-verhoging. Alleen in die gevallen
waarin effluent een zodanig lage Ca 2 +
concentratie heeft dat deze een belemmering vormt voor het aflopen van de kristallisatiereactie, zal tevens C a 2 + moeten
worden toegevoegd. Dit zal slechts bij
uitzondering het geval zijn.
Naarmate de pH ten behoeve van de
defosfatering hoger wordt ingesteld en
dientengevolge de drijvende kracht voor
kristallisatie toeneemt, zal een verdergaande
fosfaatverwijdering worden verkregen.
De pH verhoging is echter gelimiteerd,
omdat naast de gewenste kristallisatie of
heterogene nucleatie ook de ongewenste
homogene nucleatie van calciumfosfaat
kan optreden.
Homogene nucleatie, ook wel spontane
precipitatie genoemd treedt op bij een
grote overschrijding van het oplosbaarheidsprodukt van Ca^PO}).; en manifesteert zich in de vorming van zeer kleine
calciumfosfaatdeeltjes in de vloeistof, het
zogenaamde amorfe calciumfosfaat.
Dit amorfe calciumfosfaat blijft niet in
het gefluidiseerde bed achter maar wordt
met hel water meegevoerd. Het effluent
van de reactor wordt daardoor troebel en
de fosfaatconcentratie in het effluent blijft
relatief hoog.
De reactie-omstandigheden dienen dan ook
zo te worden gekozen dat fosfaten door
kristallisatie worden verwijderd en de
vorming van amorf calciumfosfaat wordt
vermeden.
Effluent van zuiveringsinstallaties bevat
diverse anorganische en organische stoffen
die mogelijk de kristallisatie van calciumfosfaat kunnen beïnvloeden.
Een aantal ionen zoals Na+, K.+, NH4+
hebben alleen via verandering van de
ionensterkte in de oplossing invloed op de
mate van oververzadiging ten opzichte van
calciumfosfaat [2].Een negatief effect op
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Afb. 2 - Proefopstelling voor het defosfateren van drinkwater en effluent in een gefluidiseerd
kristalbed.

de vorming van calciumfosfaat hebben
H C O g - , Mg 2 + , organisch fosfaat, difosfaat
en Sn [3, 4, 5, 6]. Sommige van deze
stoffen zijn zeer sterke inhibitoren, zoals
Sn, dat al bij 5.10 - 7 mol/l zeer effectief is.
Fluoride daarentegen versnelt de kristallisatie van calciumfosfaat bij concentraties
groter dan 10~ n mol/l [3].
fn hoeverre de kristallisatiesnelheid van
calcïumfosfaten en de oplosbaarheid van
het kristalmateriaal worden beïnvloed door
de in effluent aanwezige ionen en moleculen is niet bekend en kan alleen proefondervindelijk worden vastgesteld.

4. Onderzoek
Om de praktische toepasbaarheid van het
verwijderen van fosfaten door kristallisatie
in een gefluidiseerd bed te onderzoeken
zijn in de loop van 1978 experimenten op
pilot plant schaal uitgevoerd. Grotendeels
is hierbij gebruik gemaakt van een model
vloeistof, bestaande uit drinkwater (Amersfoort) met toevoeging van fosfaat en
calcium.
Tevens is een oriënterende proef met
effluent van de zuiveringsinstallatie Woudenberg gedaan.
Een processchema van de gebruikte proefopstelling is weergegeven in afb. 2. De
reactor is gemaakt van perspex, heeft een
hoogte van 4 m en een inwendige diameter
van 0,19 m. In de bodemplaat van de
reactor is een inlaatconstructie voor water
en loog en een aftap voor kristalmateriaal
aangebracht. Op de perspex buis zijn om
de 50cm aftapkranen aangebracht waardoor het verloop van het proces over de
hoogte van de reactor kan worden gevolgd.

Een detailtekening van de inlaatconstructie
is in afb. 3 weergegeven. Het te defosfateren water treedt de reactor binnen via
vier uitstroomopeningen vlak boven de
bodem. Het natronloog wordt via een
injectielans boven de wateropeningen ingebracht en haaks op de stroomrichting
verspoten. De mogelijkheid is aanwezig
om nog op twee andere plaatsen loog aan
het water toe te voegen, nl. vlak vóór de
reactor en via een injectielans die van
boven af in de reactor kan worden
geplaatst.
Bij de aanvang van de experimenten met
drinkwater werd de reactor gevuld met
filterzand, korrelgrootte 0,2 -0,6 mm. De
bedhoogte was 2 m in niet geëxpandeerde
vorm en bij de toegepaste watersnelheden
circa 3 m in gefluidiseerde toestand.
Drinkwater of effluent werd met behulp
van een centrifugaalpomp door het gefluidiseerde bed gepompt. Fosfaat en
Afb. 3 - Inlaatconstructie van de reactor.

hMg
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TABEL II - Gemiddelde samenstellingen van het
gebruikte drinkwater en van het effluent van de
rwzi Woudenberg vóór chemicalie-dosering.
Alle getallen behoudens pH zijn in mgjl.
Drinkwater
PH
P-PO4
Ca2+
Mg2+

co
2
HCO3-

7,5
0,04
30
3,4
5
73

10

•

9
Ca2*

Effluent

8

7,6
17,7
40
4,9

/

62-115 mg/1

/

6

-

t 4
's,

Het uitgevoerde onderzoek met het gefluidiseerde bed is verkennend van opzet
geweest en heeft zich hoofdzakelijk toegespitst op de bepaling van de fosfaatverwijderingsmogelijkheden van dit type
reactor, het loogverbruik en de grootte
van de kristalmateriaalproduktie.
Tijdens het onderzoek is geen aandacht
besleed aan het inbouwen van zware
metalen uit effluent in het kristalmateriaal
en het wel of niet verwijderen van enige
CZV of BZV.
5.1. Drinkwater proeven met loogdosering
via bodemplaat
De resultaten met betrekking tot de fosfaatverwijdering zijn weergegeven in afb. 4.
In het pH gebied van 7,7 -8,3 blijkt een

•
^ ~ \ « l
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8-24/3-1978
24/3-4/4-1978
26/4-1978
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* De nummers corresponderen met die in afb. 2.
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Afb. 4 - De

8,0
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resultaten bij de drinkwaterproeven met loogdosering uitsluitend via

aanzienlijke fosfaatreductie op te treden
van circa 20 mg P/l in het onbehandelde
water tot circa 5 -2,5 mg P/l (ongefiltreerd)
in het behandelde water. Bij hogere pH's
nam de fosfaatconcentratie (ongefiltreerd)
weer toe en het gedefosfateerde water
werd duidelijk troebel.
Deze verslechtering werd veroorzaakt door
de vorming van amorf calciumfosfaat
hetgeen bleek uit het grote verschil tussen
de fosfaatconcentraties vóór filtratie en na
filtratie van het behandelde water.
Deze proeven tonen aan dat het onder de
toegepaste procesomstandigheden niet
mogelijk was een vergaande fosfaatverwijdering te bewerkstelligen door het op
één plaats toevoegen van loog aan het te
defosfateren water. De vorming van amorf
calciumfosfaat verhinderde dit.
5.2. Drinkwaterproeven met loogdosering
op twee plaatsen
Op basis van de resultaten van de eerste
meetserie werd besloten loog op twee
plaatsen aan het te defosfateren water toe
te voegen, ni. via de bodemplaat en op
1,1 m hoogte in het gefluidiseerde bed via
een lans die van boven af in het bed werd
geplaatst. Hiermee werd beoogd het pH
verloop in de reactor aan te passen aan de
fosfaatconcentratie om zodoende een te
hoge oververzadiging en daarmee de vorming van amorf calciumfosfaat te vermijden.
In het begin van de reactor is de fosfaatconcentratie hoog en wordt aldus de pH

TABEL III - De belangrijkste proefomstandigheden tijdens de pilot scale experimenten.

Datum

•

/
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5. Resultaten

/
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5
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Ca 2 + werden toegevoegd in de vorm van
N a 2 H P 0 4 en CaCl 2 .
Aan het drinkwater werden gemiddeld
20mg P/l (13-26) en 100mg Ca 2 +/1
(70-120) toegevoegd.
Bij de eerste serie proeven met drinkwater
werd loog uitsluitend via de bodemplaat
van de reactor toegevoegd. In het tweede
serie werd tevens loog geïnjecteerd door
de lans die via de bovenkant van de reactor
in het gefluidiseerde bed was gestoken.
Bij de proef met effluent van de zuiveringsinrichting Woudenberg werd eveneens
circa 100 mg Ca 2 + /1 toegevoegd. Loog
werd in dit geval gedoseerd deels vlak
vóór de reactor, deels via een lans die via
de bovenkant van de reactor in het gefluidiseerde bed was geplaatst.
De samenstellingen van het gebruikte
drinkwater, en van het effluent van de
rwzi Woudenberg zijn weergegeven in
tabel IT.De belangrijkste procesomstandigheden zijn samengevat in tabel III.

.

/

Plaats*
loogdosering

Debiet

m'Vh

Superficiële
snelheid
m/uur

1
1+ 2
2+3

1,0
1,0
1,0

35
35
35

9,5

de bodemplaat.

op een nog relatief lage waarde gehouden.
Bij het tweede loogdoseerpunt is de fosfaatconcentratie reeds afgenomen en kan
de pH op zijn eindwaarde worden gebracht.
De resultaten van deze experimenten zijn
grafisch weergegeven in afb. 5 en 6.
In afb. 5 is de fosfaatconcentratie (ongefiltreerd) uitgezet tegen de pH van het
gedefosfateerde water. De getrokken curve
is berekend met behulp van de methode
der kleinste quadraten. Afb. 6 geeft een
momentopname van het verloop van pH
en fosfaatconcentratie over de hoogte van
de reactor. Hieruit is te zien dat de
kristailisatie zeer snel verloopt. In de
onderste 70 cm van de reactor, met een
vloeistofverblijftijd van 30 -40 sec., neemt
de fosfaatconcentratie af van 14mg P/l
tot 7mg P/l. Het gedefosfateerde water
was in alle gevallen helder en bevatte
geen amorf calciumfosfaat.
Het blijkt dus mogelijk een vergaande
fosfaatverwijdering te bewerkstelligen in
een gefluidiseerd bed door de loogdosering
over twee plaatsen te verdelen. Op deze
wijze kan de vorming van amorf calciumfosfaat worden voorkomen.
Bij realisering van een praktijkinstallatie
zou een stapsgewijze pH-verhoging ook
kunnen worden verkregen door meerdere
reactoren in serie te plaatsen en de benodigde hoeveelheid loog over deze reactoren
te verdelen (zie afb. 9).
Een andere uitvoeringsvorm waarmee de
vorming van amorf calciumfosfaat kan
worden ontweken, is het verlagen van de
fosfaatconcentratie van het influent van
de reactor door een gedeeltelijke recirculatie van reeds gedefosfateerd water.
5.3. Efjluentproef te Woudenberg
Ter oriëntering is gedurende een dag een
proef gedaan met het effluent van de
zuiveringsinrichting Woudenberg.
De rwzi Woudenberg is een één-traps actief
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5.4. Chemicalie-verbruik
Bij de in dit artikel beschreven experimenten zijn telkens Ca 2 + en natronloog aan
het te defosfateren water toegevoegd.
Zolang water van nature voldoende Ca 2 +
bevat voor de vorming van calciumfosfaatverbindingen behoeft in beginsel geen
C a 2 + te worden toegevoegd.
Indien echter sprake is van zacht water,
zoals bij het Amersfoortse drinkwater, kan
de drijvende kracht voor kristallisatie
worden vergroot door Ca 2 + toe te voegen.
Zonder deze toevoeging zal de pH van het
gedefosfateerde water hoger moeten
worden ingesteld.
De loogdosering is hoofdzakelijk nodig
voor het verschuiven van de volgende
evenwichten.

Afb. 5 - De resultaten bij de drinkwaterproeven met loogdosering op twee plaatsen.
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In het te defosfateren water zal orthofosfaat hoofdzakelijk aanwezig zijn in de
vorm van H L »P0 4 - en H P 0 4 2 " .
Beide verbindingen moeten omgezet
worden in PO4 3 -.

Afb. 6 - Momentopname van het verloop van pH en P-PO4 concentratie over de hoogte van de
reactor (drinkwater, loogdosering op twee plaatsen).

slibinstallatie, zonder voorbezinking van
het type Carrousel, met een ontwerp slibbelasting van 0,054 kg BZV/(kg slib .dag).
Ten tijde van het experiment was de
zuiveringsinstallatie voor slechts 40 % belast. De samenstelling van het effluent is
weergegeven in tabel II.
Een momentopname van het verloop van
de pH en fosfaatconcentratie over de
hoogte van de reactor is in afb. 7 gegeven.
Door de loogdosering vlak vóór de reactor
was de pH bij intrede van het gefluidiseerde bed 7,9 - 8,0.
De initiële daling van de fosfaatconcentratie als gevolg van deze eerste loogtoevoeging en de daaropvolgende sterke
daling als gevolg van de tweede looginjectie op 1,1 m hoogte zijn duidelijk
waarneembaar.
Bij een pH = 9,3 van het effluent van de
reactor werd een orthofosfaatconcentratie
van 1,2 mg P/l en een totaal fosfaatgehalte
van 1,3 mg P/l gemeten.
Deze resultaten geven aan dat het ook

mogelijk is om effluent van een rwzi te
defosfateren in een gefiuidiseerd bed,
wanneer de loog op twee plaatsen aan het
effluent wordt toegevoegd.
Afb. 7 - Momentopname van het verloop van
reactor bij de proef met effluent.
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fateren uitsluitend gebruik wordt gemaakt
van natronloog. Het loogverbruik zal
worden bepaald door de samenstelling van
het effluent waarbij de concentraties van
PO i, HCO :! en Ca de belangrijkste zijn.
Het loogverbruik wordt geschat 1-2 grameq./m :! water. Bij een NaOH-prijs van
ƒ250,—/ton (50-procentig) bedragen de
chemicaliekosten ƒ 1,— tot ƒ2,—/(i.e.
jaar).

/

——
' '
t
a-1,0

6.3. Energie
Het effluent wordt door de gefluidiseerde
bedden gepompt. Indien deze als hevels
worden uitgevoerd behoeven alleen de
wrijvingsverliezen te worden overwonnen.
Deze bedragen ongeveer 0,6 bar.
Het energieverbruik wordt geschat op circa
3 kWh/(i.e. jaar). Bij een prijs van
ƒ0,15/kWh, bedragen de energiekosten
,f0,45/(i.e. jaar).
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Afb. 8 - Berekende loogbehoefte als functie van de pH voor het bij dit onderzoek gebruikte
drinkwater en effluent.

Het loogverbruik voor de vorming van
calciumfosfaatverbindingen is afhankelijk
van het gevormde kristal. Bij de vorming
van zuiver hydroxyapatiet wordt 1/3 gion
loog per gion PCXi3~ verbruikt.
Uitgaande van de drinkwater- en effluentsamenstelling van tabel II is het theoretisch
loogverbruik berekend als functie van de
pH van het gedefosfateerde water.
De resultaten zijn in afb. 8 weergegeven.
Het werkelijke loogverbruik stemde hiermee zeer goed overeen.
5.5. Kristalproduktie
De produktie aan kristalmateriaal bestaat
uit calciumfosfaten en eventueel calciumcarbonaat, als gevolg van de ongewenste
nevenreactie:
Ca 2 + + CO : s 2 - ->- CaC0 8 .
Uit een carbonaatbalans over de reactor,
zowel bij de drinkwater- als effluentproeven, blijkt dat slechts zeer geringe hoeveelheden CaCO;s worden gevormd, dit ondanks het gegeven dat onder de omstandigheden waaronder gedefosfateerd werd het
oplosbaarheidsprodukt van CaCO:s werd
overschreden.
Dit komt overeen met de theorie dat de
kristallisatie van CaCO,( wordt geremd
door de aanwezigheid van fosfaten [7].
Bij de af te voeren hoeveelheid kristalmateriaal behoeft dan ook alleen rekening
te worden gehouden met de calciumfosfaatproduktie.
Uitgaande van een fosfaatlozing van 3,5 g
P/(i.e. dag), 40 % P-verwijdering in de
biologische installatie en 90 % in het gefluidiseerde bed in de vorm van hydroxyapatiet, bedraagt de kristalproduktie
3,7 kg/(i.e. jaar).

en jaarkosten van een defosfateringsinstallatie voor een zuiveringsinrichting van
10.000 i.e.'s met een hydraulische belasting
van 100 m ;! /h tijdens dwa en 300 m 3 / h
bij rwa.
De opzet van de defosfateringsinstallatie
is weergegeven in afb. 9. De installatie
bestaat uit een pompenkelder, twee reactoren in serie waardoor een trapsgewijze
pH-verhoging kan worden gerealiseerd,
natronloogopslag, doseer- en regelapparatuur. De investeringskosten van een dergelijke installatie zijn geraamd op ƒ 310.000
prijspeil januari 1981.
De jaarkosten die zijn opgebouwd uit
rente en afschrijving van investeringen,
onderhoud apparatuur, chemicaliën, energie en slibverwerking bedragen ƒ 6,50 tot
ƒ 7,50 per i.e.
De uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen zijn hieronder beschreven.

6.4. Slibverwerking
Bij de bepaling van de jaarkosten lijkt het
redelijk te veronderstellen dat voor het
afvoeren van het geproduceerde calciumfosfaat geen kosten behoeven te worden
gemaakt.

7. Samenvatting
In dit artikel is een methode beschreven
waarbij effluent van afvalwaterzuiveringsinrichtingen wordt gedefosfateerd in een
gefluidiseerd bed.
Volgens deze methode wordt het effluent
met behulp van chemicaliën (in eerste
instantie wordt gedacht aan NaOH) oververzadigd gemaakt ten opzichte van calciumfosfaten, waardoor uitkristallisatie
plaatsvindt op het entmateriaal in het gefluidiseerde bed. De kristallisatie van
calciumfosfaten verloopt zeer snel en in
enkele minuten is een vergaande fosfaatverwijdering bereikt.
In de loop van 1978 is een verkennend
onderzoek op pilot plant schaal uitgevoerd
waarbij het gefluidiseerde bed hoofdzakelijk werd belast met een modeleffluent
(drinkwater waaraan Ca-+ en P O r 5 - waren
toegevoegd). Aansluitend is een proef met
eflluent van de rwzi Woudenberg gedaan.
De resultaten van dit onderzoek tonen
aan, dat vergaande fosfaatverwijdering
mogelijk is, zolang er geen amorf caieiumfosfaat wordt gevormd.
Het ontstaan van amorf calciumfosfaat
kan worden vermeden door de pH van het
effluent stapsgewijs te verhogen.
Met een pH verhoging in twee stappen,
bleek het mogelijk de fosfaatconcentratie
van het modeleffluent (drinkwater) te

6.1. Rente, afschrijving en onderhoud
De kosten voor rente en afschrijving van
de investeringen, berekend op basis van
annuïteiten (10 % rente over 15 jaar) en
onderhoud apparatuur ter grootte van
3 % van de investeringen bedragen
ƒ 50.000,— ofwel ca. ƒ 5,—/(i.e. jaar).
6.2. Chemicaliën
Hier is ervan uitgegaan dat bij het defosAfb. 9 - Installatie voor het defosfateren van
effluent, bestaande uit twee reactoren in serie.
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6. Kostenraming
Op basis van de resultaten van de beschreven experimenten is hieronder een
raming gegeven van de investeringskosten
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