Verwijdering en terugwinning van ammoniumstikstof uit afvalwater
door toepassing van het lucht-strip/absorptieproces

1. Inleiding
Gezien de ontwikkeling van de prijs van
energie in de laatste jaren zal men in de
toekomst bij het ontwerpen van inrichtingen voor de zuivering van afvalwater
steeds meer rekening gaan houden met de
energieconsumptie van het totale zuiveringsproces [Ponsen 1976]. Onder meer om
deze reden vindt anaerobe zuivering van
afvalwater voor de verwijdering van CZV
in toenemende mate toepassing, met name
in de industriële sector [Lettinga 1979], De
energiebalans van het anaerobe zuiverings-
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proces is immers in veel gevallen positief,
terwijl het energieconsumerende aerobe
zuiveringsproces steeds hogere variabele
kosten met zich meebrengt.
Een andere bijdrage tot de zuurstofbehoefte van afvalwater wordt gevormd door de
oxideerbare stikstof componenten.
Onder aerobe omstandigheden worden
stikstofverbindingen verbruikt ten behoeve
van celsynthese en microbieel omgezet tot
nitraten, waardoor aan de zuurstofbehoefte
van deze componenten is voldaan. Een en
ander gaat gepaard met een extra verbruik
van zuurstof t.o.v. het verbruik voor omzetting van organische verbindingen. Deze
nitraatzuurstof kan slechts onder bepaalde
omstandigheden en dan nog slechts ten
dele weer beschikbaar komen voor omzetting van organische stoffen.
Anaerobe bacteriën worden gekenmerkt
door een lage slibaanwas per eenheid
omgezet substraat. De verwijdering van
stikstof door aangroei van de bacteriemassa is hierdoor gering.
Gezien ook de lage redoxpotentiaal die
heerst in een systeem voor gisting onder
uitsluiting van zuurstof, komt eventueel
niet voor celsynthese benutte stikstof met
name vrij in de vorm van ammoniak. Het
ammoniak lost onder de bij anaerobe
gisting heersende omstandigheden (pH,
temperatuur) goed op in water en van
vervluchtiging via het gevormde biogas is
dan ook weinig sprake. Het gevolg is dat
de met het influent ingevoerde stikstof
vrijwel geheel als ammoniumstikstof wordt
teruggevonden in de effluent-stroom. Afhankelijk van de stikstofconcentratie in
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het afvalwater, dient het effluent van een
anaerobe gisting dan ook naast een verdere
CZV-reductie, een verwijdering van ammoniumstikstof te ondergaan voordat tot
lozing kan worden overgegaan.
Voor de verwijdering van ammoniumstikstof uit afvalwater wordt momenteel
veelal het proces van nitrificatie/denitrificatie toegepast. Als belangrijkste nadelen
van dit proces gelden het energieverbruik,
dat recht evenredig is met de concentratie
ammoniumstikstof in het afvalwater, en
de vernietiging van waardevolle gebonden
stikstof door de vorming van No.
Vooral bij toepassing van het anaerobe
proces op stikstofrijke afvalstromen, zoals
die bijvoorbeeld vrijkomen in de bioindustrie en de aardappel/zetmeel-industrie,
bestaat er behoefte aan alternatieve procestechnieken voor de verdere behandeling
van het anaerobe effluent. Hierbij wordt
in eerste instantie gedacht aan een fysischchemische methode, daar het waarschijnlijk
is dat bij hoge N-concentraties dergelijke
methoden minder variabele kosten (vooral
m.b.t. het energieverbruik) met zich
brengen dan het geval zou zijn wanneer
biologische processen zouden worden toegepast.

Volksgezondheid en Milieuhygiëne vindt
nu met financiële steun van dit ministerie
en van het Fonds Hinderpreventie Veeteeltbedrijven onderzoek plaats naar de
toepassingsmogelijkheden van het luchtstrip/absorptieproces. Bij het onderzoek
wordt samengewerkt met de sectie Proceskunde van de vakgroep Levensmiddelentechnologie van de LH, TNO, DSM en
AVeBe.
Als algemene doelstelling van het onderzoek, waarvoor op de Landbouwhogeschool
een proefinstallatie is gebouwd, geldt
onder meer het vaststellen van de randvoorwaarden waarbij strippen/absorberen
economisch aantrekkelijker is dan andere
methoden voor verwijdering van ammonium-stikstof uit afvalwater.
2. Het strippen (uitblazen) van ammoniak
uit afvalwater
2.1. Beschrijving
Onder strippen wordt verstaan het proces
waarbij een inert gas intensief met een
vloeistof in contact wordt gebracht en
waarbij er door diffusie stofoverdracht
plaatsvindt van de vloeistoffase naar de
gasfase.
Fnons geval wordt er ammoniak door de
vloeistof overgedragen aan de gasfase
(bijv. lucht). De drijvende kracht voor de
diffusie is het verschil tussen de actuele
NH :! -concentratie in de gasfase en de
NH«-concentratie die onder de heersende
omstandigheden in evenwicht zou zijn met
de NH«-concentratie in de vloeistoffase.

In de reeks van alternatieven die nu ter
beschikking staan voor de verwijdering van
ammoniumstikstof uit afvalwater (tabel I),
is aangegeven dat het stripproces als zodanig geen verbruik van reagentia kent.
Voor het stripproces geldt dat een toenemende massaconcentratie ammoniumstikstof in het influent, bij gegeven procesvoering, een toename van de drijvende
kracht achter het verwijderingsmechanisme
tot gevolg heeft (evenwichtsproces).
De variabele kosten van het stripproces
per verwijderde hoeveelheid stikstof nemen
af bij toenemende concentratie ammoniumstikstof in het afvalwater. Diverse auteurs
[Neretnieks (1972), Lettinga et al. (1977),
Culp (]980) ] komen dan ook tot de conclusie dat het aanbeveling verdient nadere
studie te wijden aan de technologische en
economische aspecten van het stripproces.

gasfase onder evenwichtsomstandigheden
N/m2
H
= constante van Henry
N/m2
Xjïn = molfractie NH« in de vloei-
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De relatie tussen het aantal moleculen
NH« in de gasfase en dat in de vloeistoffase wordt weergegeven door de wet van
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TABEL 1 - Overzicht van methoden voor de verwijdering van ammoniumstikstof uit afvalwater.
Methode

Mechanisme

Reagens

Literatuur

Biologisch

- Nitrificatie/denitrificatie
- Alg/bacterie-symbiose

vorming van N 2
vorming van nitraat
+ eliminatie door
celsynthese

zuurstof
licht

Klapwijk (1978)
Bartsch (1971)

Fysischchemisch

- Precipitatie van M g N H ^ P O j

sedimentatie e n / o f
filtratie
oxidatie tot o.a. No
specifieke adsorptie
diffusie

magnesiumchloride
chloor
regeneratiekalk

Liberti

— Breekpuntschloring
— lonenwisseling
- Strippen

—

(1979)

Pressley (1972)
EPA
(1971)
lp
(1978)
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Deze lineaire evenwichtsrelatie tussen de
partiële druk van NH :i in de gasfase en de
molfractie NH;; in de vloeistoffase is
verantwoordelijk voor het feit dat de
drijvende kracht in het stripproces toeneemt met toenemende concentratie NH :!
in de vloeistoffase.
Het verwijderingsrendement van het stripproces is hierdoor onder gegeven procesomstandigheden niet afhankelijk van de
influentconcentratie ammoniumstikstof.
Door het polaire karakter van ammoniak
laat het zich niet onder alle omstandigheden gemakkelijk uit de waterfase drijven.
Zoals uit afb. 1blijkt is het deel van de
ammoniumstikstof dat zich in de stripbare
vorm (NH :i ) bevindt afhankelijk van de
pH van de vloeistoffase en van de
temperatuur.
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Afb. 2 - De verdelingscvenwichtsconstante
m =
NB
C 3
=
als functie van de temperatuur(P=l
atm).
MI

met:
kh = ionisatie-evenwichtsconstante
ammoniak
k„. = ionisatie-evenwichtsconstante water.
Bij een temperatuur van 20 °C en een pH
van 7is slechts 0,4 % van de ammoniumstikstof in de vorm van NH:{.
De drijvende kracht achter het diffusieproces kan worden vergroot door de
fractie NH ;î in de waterfase te vergroten.
Een toename van de temperatuur en vooral
een toename van de pH kunnen dit
bewerkstelligen.
De temperatuur oefent nog op andere
wijze een belangrijke invloed uit op het
proces van stofoverdracht ni.via de ligging
van het evenwicht waterfase-NH s -gasfase.
Bij toenemende temperatuur neemt de
Afb. 1 - Hoeveelheid ammoniak in waterige
oplossing als deel van de totale hoeveelheid
ammoniumstikstof,
als functie van de pH-waarde
en de temperatuur.

2.3. Technische uitvoering
Het stripproces wordt het meest efficient
uitgevoerd als continu tegenstroomproces
in een verticale buisreactor (striptoren). De
vloeistoffase wordt hierbij boven in de
toren gebracht en via een vloeistofverdeler
zo goed mogelijk over het dwarsoppervlak
van de toren verdeeld. De vloeistof druipt
en stroomt naar beneden onder invloed
van de zwaartekracht. Tegelijkertijd
stroomt de gasfase in opwaartse richting
door de toren.

NH :! in de gasfase en C L ' v o o r d e

Op het grensvlak gas-vloeistof vindt uitwisseling plaats van ammoniak. Doordat
bij praktische uitvoering geen evenwichtssituatie zal kunnen optreden als gevolg van
de beperkte contacttijd, bepaalt de oppervlakte van het grensvlak en de mate van
grensvlakvernieuwing grotendeels het verwijderingsrendement van het proces. Om
het grensvlak te vergroten wordt een vulmateriaal (pakking) in de toren aangebracht. In de praktijk worden vele typen
toegepast. Elke pakking heeft zijn eigen
specifieke kenmerken met betrekking tot
stofoverdracht en energieverbruik in de
gasfase. Grofweg kunnen de vulmaterialen
worden ingedeeld in 3 soorten:

concentratie NH :î in de vloeistoffase.

1. pakking met filmoverdracht;

2.2. Benodigde gas/ vloeistof verhouding
De theoretisch benodigde minimale gas.'
vloeistofverhouding voor totale verwijdering van NH :! uit water als functie van de
temperatuur van de vloeistoffase is aangegeven in afb. 3. Hieruit blijkt waarom
in de procesindustrie veelal gebruik wordt
gemaakt van stoom als stripmedium. De
hogere temperatuur reduceert het benodigde volume gas en de omvang van de
installaties.
in het algemeen zal het voor de zuivering
van afvalwater niet economisch verantwoord
zijn speciaal voor dit doel stoom te genereren of de vloeistof te verwarmen.
Mogelijk dat in speciale gevallen, waarbij
sprake is van een bestaande stoomproduktie, het stoomstripproces betrekkelijk eenvoudig ingepast kan worden.

2. pakking met druppeloverdracht;

+ 10i>n
Ku

[NH,]

kgnrj

evenwichtsconcentratie NH :i in de gasfase
toe. Het verschil tussen de actuele concentratie en de evenwichtsconcentratie in
de gasfase neemt dan eveneens toe, met als
gevolg dat de massaflux toeneemt.

N H 3 + H 2 0 ?=> NH 4 ' + OH"
[NH ;! ]

waarin de zuivering uitgevoerd moet worden. Met name het energieverbruik ten
behoeve van het in stand houden van de
luchtstroom, hetgeen een produkt is van
gasvolume per tijdseenheid en het drukverschil benodigd voor de gewenste gassnelheid, vereist speciale aandacht.

De relatie tussen de verdelingsevenwichtsXII

XII

constante m = CfJ 3 /C L 3
en de temperatuur is weergegeven in afb. 2.
xit
Hierbij staat CG ' voor de concentratie
NH
XII

In deze beschouwing beperken wij ons
daarom tot het strippen met lucht bij niet
verhoogde temperatuur. De grote hoeveelheden lucht die dan vereist zijn voor een
vergaande verwijdering zullen specifieke
eisen stellen aan het ontwerp en de procesvoering van het fasecontactapparaat

3. pakking met schuimoverdracht.
De benaming wijst op de toestand waarin
de vloeistoffase zich voor het grootste deel
bevindt en hoe het uitwisselende grensvlak
wordt gecreëerd. In het eerste geval is er
sprake van een vloeistoffilm op het pakkingmateriaal. Het oppervlak per volume-

Afb. 3 - Theoretisch benodigde minimale gasvloeistofverhouding
voor totale verwijdering van
NH:l uit water (evenwichtsomstandigheden)
als
functie van de temperatuur (P — 1 atm).
G/L f m 3 / l ]
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O.SH
0,2
0

20 UO 60 80
temperatuur [°C]

415

H.,0 (15) 1982, nr. 16

eenheid pakking wordt zo groot mogelijk
gekozen. In het tweede geval is er sprake
van een ijle pakkingstructuur, waarin de
vloeistof wordt gedwongen druppels te
vormen, waardoor ook een grensvlakvergroting en een hoge mate van grensvlakvernieuwing optreedt. In het derde
geval vindt de stofoverdracht plaats in een
door het gas en de vloeistoffase gevormd
schuim. Bij film- en schuimoverdracht is
zowel de stofoverdrachtsefficiëntie als het
energieverbruik groter dan bij druppeloverdracht. Juist bij een pakking met
druppeloverdracht is het echter mogelijk
grote hoeveelheden gas in contact te
brengen met een bepaalde hoeveelheid
vloeistof zonder dat er sprake is van
'flooding'-verschijnselen *.
Gezien de vereiste hoeveelheden lucht bij
het strippen van NH :! uit afvalwater ligt
het voor de hand gebruik te maken van
een pakking met druppeloverdracht.
2.4. Het verwijderingsrendement
De werkingsgraad of het verwijderingsrendement van gepakte stripkolommen
wordt bepaald door:
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3. de procestemperatuur en -druk;
4. de vloeistofoppervlaktebelasting (L);

8

Afb. 4 -NHj-reductie in afvalwater als functie
van de toegepaste gas-vloeistofverhouding in een
striptoren met lattennakking \Slechta & Culp
(1967)].
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1. de hoogte van de pakking;
2. de verhouding tussen de hoeveelheid
gas die per tijdseenheid in contact gebracht
wordt met een bepaalde hoeveelheid vloeistof (G/L-verhouding);
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5. de vloeistofverdeling over de kolom;
6. de vloeistofverdeling over de pakking
(bevochtiging);
7. de lokale stofoverdrachtscoëfficient
(afhankelijk van o.a. de stromingstoestand
ter plaatse, de concentratie en temperatuur).
De eerstgenoemde vier factoren zijn min
of meer vrij te kiezen procesvariabelen, de
overige hangen direct samen met het type
pakking, materiaal van pakking e.d.
Omdat het stripproces geen gangbaar
proces is voor het verwijderen van ammoniak uit afvalwater, is er weinig bekend
omtrent de stofoverdrachtseigenschappen
van pakkingen met druppeloverdracht. Wel
is reeds op laboratoriumschaal en praktijkschaal aangetoond dat afhankelijk van de
procesomstandigheden een hoge mate van
zuivering in principe mogelijk is.
* Wanneer 'flooding' optreedt betekent dit dat
de drukval over de pakkinghoogte in de gasfase
en de vloeistoffase aan elkaar gelijk zijn geworden,
de gasstroom draagt als het ware de 'vloeistofkolom. Er vindt dan over de dwarsdoorsnede
minder vloeistofafvoer plaats dan toevoer en de
ruimten tussen de pakkingelementen stromen vol.

Afb. 5 -NH rreductie in afvalwater als functie
van de toegepaste vloeistofoppervlaktebelasting in
een striptoren met lattenpakking [Slechta & Culp
(1967)].

3. Literatuuroverzicht
3.1. Onderzoek op het gebied van NH%strippen met lucht
In de laatste twee decennia zijn enige
tientallen publicaties verschenen waarin op
enigerlei wijze het met lucht strippen van
ammoniak uit afvalwater aan de orde werd
gesteld.
Experimenten uitgevoerd door Nesselson
(1954) met beluchtingspotten en een eenvoudige striptoren, tonen aan dat verwijderingsrendementen van 80-90 % mogelijk
zijn. Prather (1959), Westberg & Gustafsson
(1963), Bayley (1967), Scrinath & Loehr
(1974) en Benneworth & Morris (1972)
bevestigen dat afhankelijk van de temperatuur, pH en de toegepaste gas/vloeistofverhouding, door beluchting van het afvalwater de NH;; voor meer dan 95 % kan
worden verwijderd. Bayley acht het echter
onwaarschijnlijk dat diffuse beluchting in
de praktijk economisch toepasbaar is voor
de verwijdering van ammontumstikstof.

Een beluchtingstoren biedt daartoe meer
mogelijkheden.
Diverse onderzoekers [Slechta & Culp
(1967), O'Farrel (1972), lp et al. (1977),
lp & Rapcr (1978) ] hebben ook op semitechnische schaal onderzoek uitgevoerd
naar de verwijdering van ammoniumstikstof in een striptoren. Het meest oorspronkelijke onderzoek is uitgevoerd door
Slechta & Culp. Zij voerden experimenten
uit met een striptoren van 7,5 m hoog en
met een dwarsoppervlak van 2,16 m 2 . De
pakking bestond uit dwars op de stroomrichting geplaatste hardhouten latten, waarop de vloeistof bij zijn gang naar beneden
telkens uiteenspatte. Op diverse hoogten
konden monsters worden genomen. Boven
in de toren was een axiaal-ventilator geplaatst en de onder in de toren aangezogen
buitenlucht werd beladen met ammoniak
boven in de toren geloosd in de atmosfeer.
Het onderzoek was gericht op bestudering
van de invloed van de vloeistofbelasting en
de gas/vloeistofverhouding op de mate van
stikstofverwijdering in de vloeistoffase.
Enkele resultaten uit dit onderzoek zijn
weergegeven in afb. 4 en 5. Uit deze
experimenten blijkt ook dat een vergaande
mate van stikstofreductie mogelijk was,
mits een juiste gas/vloeistofverhouding
werd toegepast. Met betrekking tot afb. 5
concludeerden de auteurs dat boven een
vloeistofbelasting van ca. 5m :! /m- .h meer
laagsgewijze afstroming optrad (filmoverdracht), hetgeen een vermindering van stofoverdracht tot gevolg had. Het is met
hun proefopstelling waarschijnlijk dat met
toenemende vloeistofbelasting ook de gas/
vloeistofverhouding terugliep, zodat beide
effecten hier een rol konden spelen.
Door Slechta &Culp zijn ook experimenten uitgevoerd met PVC-buizen als vulmateriaal. Dit materiaal had een ijlere
structuur dan de lattenvulling. De N-reductie was lager dan die onder vergelijkbare omstandigheden met de lattenvulling
bereikt kon worden. Dit werd toegeschreven aan een vermindering van druppelvorming en het in geringere mate uiteenspatten van de druppels.
3.2. Toepassingen in de praktijk
Op grond van de resultaten van Slechta en
Culp zijn een aantal praktijkinstallaties
totstandgekomen in de Verenigde Staten
[Lake Tahoe EPA (1971), Argo(1976)] en
in Zuid-Afrika (Windhoek en Stander
Water Reclamation Plants). Een schematisch beeld van de striptoren in het Lake
Tahoe-project is weergegeven in afb. 6.
Er is ook hier weer gebruik gemaakt van
hardhouten latten als vulmateriaal (hoogte
7,3 m). De buitenafmetingen van de toren
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3.3. Economische aspecten
Met het oog op de bouw van bovengenoemde striptorens is door Roesier (1971)
een computerprogramma opgesteld. De
uitgangspunten zijn gebaseerd op de gegevens die reeds voorhanden waren op het
gebied van koeltorenconstructies en op de
resultaten van het onderzoek van Slechta
en Culp. Alle kosten met uitzondering van
die voor de pH-verhoging zijn in deze
berekeningen opgenomen. De uitgangspunten met betrekking tot de stofoverdracht
zijn weergegeven in afb. 7.

LUCHTUITLAAÎ

DRUPPELVANGERS

WATER INVOER

LUCHTINLAAT

LEKBAK
WATERAFVOER

L-VULMATERIAAL

Afb. 6 - Dwarsstroom striptoren model Lake Tahoe [EPA (1971) |. (Temp. influent 10 °C, temp.
3,5 °C, L = 4,7 m»/nfl . h, G/L = 4 m*/l, pH influent 10,7, NHrreductie
64 %).

lucht

waren (L x Bx H) 9,75 x 19,5 x 14,3 m. De
bedrijfsresultaten zijn eveneens in afb. 6
aangegeven.

toren geheel te demonteren. De verwijdering van stikstof was inmiddels zo sterk
teruggelopen dat het experiment werd
gestaakt.

Bij deze installatie deden zich ernstige
operationele problemen voor. De doorgevoerde buitenlucht was niet met waterdamp verzadigd, hetgeen leidde tot een
sterke afkoeling van de vloeistoffase
(koeltoren-effect). Dit had een negatief
effect op het verwijderingsrendement. De
afkoeling was in deze toren zelfs zo sterk,
dat in het inwendige van de toren ijs werd
gevormd. Dit heeft verstopping tot gevolg
gehad, en er traden kortsluitstromen op.
Een ander probleem vormde kalkafzetting
op de pakking. De CO^ uit de lucht loste
gemakkelijk op in het alkalische water en
vormde daar met de aanwezige calciumionen calciumcarbonaat. Ook hierdoor
ontstonden kortsluitstromen. Reiniging van
de pakking bleek niet mogelijk zonder de

In 1976 is door Argo melding gemaakt van
de bevindingen met een vergelijkbare stripeenheid, opgenomen in Water Factory 21
(Orange Country District, cap. 2.400 m :i /h).
De striptoren was gevuld met pakkingelementen die t.b.v. reiniging eenvoudig
waren te verwijderen. Er werd gebruik gemaakt van afvalwarmte van een ontzoutingsinstallatie om de aangezogen buitenlucht te verwarmen tot ca. 30 °C. Ook in
deze installatie kwam kalkafzetting voor,
maar deze kon eenvoudig worden verwijderd met een hogedruk waterstraal. Het
verwijderingsrendement was circa 90 c/c
(G/L = 3 m 3 /l, L = 2,5 m 3 /m 2 .h, pakkinghoogte = 7,6 m, pH = 11).

Afb. 7 - Relatie tussen pakkinghoogte
en
NHj-reductie bij diverse
gas-vloeistofverhoudingen
3
(m /lj als uitgangsnunt voor de berekeningen voor
afb. 8 [Roesier (1971) [.

De totale kosten van het proces als functie
van de verwerkingscapaciteit en het gewenste verwijderingsrendement zijn ter
illustratie weergegeven in afb. 8. Het is
duidelijk dat onder de toen geldende omstandigheden een verhoging van de G/Lverhouding tot boven de 1,66 m 3 /l zou
leiden tot onnodig hoge totale kosten.

4. Het strip/absorptieproces
4.1. Algemeen
Bij de tot nu toe besproken onderzoekingen
met betrekking tot de verwijdering van
NH4-N uit afvalwater in een striptoren
wordt de (buiten)lucht slechts éénmaal
door de toren gevoerd en vervolgens geloosd in de atmosfeer (single pass air
stripping). De belangrijkste nadelen van
deze bedrijfsvoering zijn:
1. het koeltoren-effect;
2. de vorming van kalkafzettingen op het
inwendige van de toren;
3. de lozing van grote hoeveelheden
ammoniakhoudende gassen in de atmosfeer,
waarbij de ammoniak door uitregenen in
oppervlaktewater kan terechtkomen;

Afb. 8 - Totale stripkosten {zonder kosten pH-verhoging, prijspeil 1968) per ms afvalwater, niet
computerprogramma
berekend als functie van de gas/vloeistofverhouding
en
verwerkingscapaciteit
bij de aangegeven NH^-reducties
[Roesier (1971) ].
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effluent van de stripeenheid weer worden
besmet met sterk ammonium-N-houdende
druppels. Hierom moeten voorzieningen
worden getroffen om eventueel meegevoerde druppels af te vangen. Deze druppelafscheiders verhogen eveneens de
stromingsweerstand in het gascircuit.
Voor de absorptie van NH :! is verbruik van
een (afval)zuur-oplossing onvermijdelijk
(absorptiemedium). Dit werkt kostenverhogend, tenzij de opbrengsten van de geproduceerde ammoniumzout oplossing deze
kosten compenseren.
Keppie schat dat de totale kosten voor
verwijdering en terugwinning van NH|-N
uit afvalwater een factor 1,5-2 hoger zullen
liggen dan die van het enkelvoudige stripproces.

AA A A
INVOER
ABSORPTIEVLOEISTOF

STRIPEEMHEID

ABSORPTIE EENHEID

AFVOER AMMONIUMZOUT

Afb. 9 - Principe van het strip/absorptieproces [Keppie (1974) |.

4. mogelijke uitwendige reeirculatie van
ammoniakhoudende lucht (lager rendement).
Een proces dat aan de bovengenoemde
bezwaren tegemoetkomt is het strip,
absorptieproces. Dit proces is reeds in
1974 voorgesteld door Keppie. De essentie
van dit voorstel is aangegeven in afb. 9.
Het systeem bestaat uit een gesloten
luchtcircuit, waarin een strip- en een
absorptie-eenheid zijn opgenomen. Het gas
passeert beurtelings de stripper en de
absorber. De uit de stripper meegevoerde
NH :i wordt geabsorbeerd in een zure
vloeistof die over de absorber wordt geleid. Het van NH ;I ontdane gas wordt
opnieuw naar de stripper gevoerd, waarna
de cyclus opnieuw kan worden doorlopen.

4.2. Voordelen
De voordelen van deze modificatie zijn
evident. Naast het voorkomen van ammoniak-uitstoot, treedt geen opname van CO-i
meer op en is de gasfase verzadigd met
waterdamp, zodat ook het koeltoren-effect
wordt vermeden. De evenwichtstemperatuur die zich in de stripper zal instellen is
ongeveer gelijk aan de afvalwatertemperatuur.
Bovendien bestaat nu in principe de mogelijkheid de verwijderde ammoniumstikstof
in de vorm van een ammoniumzout terug
te winnen en voor hergebruik geschikt te
maken. Het bijprodukt leent zich bijvoorbeeld voor direct gebruik in de landbouw
of als halfprodukt in de stikstofindustrie.

stripproces met een absorptietrap is, dat
het energieverbruik ten behoeve van de
gascirculatie toeneemt. Omdat het absorptieproces veel efficiënter verloopt dan het
stripproces (absorptie met chemische
reactie) zal de hoogte van de absorber
echter belangrijk kleiner kunnen zijn dan
die van de stripper.
Ook moet worden voorkomen dat druppels of nevels van de vloeistoffase van
de ene toren door de gasstroom worden
meegevoerd naar de andere toren. In het
ene geval zou de absorptievloeistof worden
verontreinigd, in het andere geval zou het
Afb. 10 - Samenstelling van de totale kosten van
het strip/absorptieproces [Trullson (1979)].
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SLIBVERWERKING
SLIBVER WERKING

edrijfs kosten
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4.4. Literatuuroverzicht strip/absorptieproces
Op laboratoriumschaal is door Prettyman
en Keppie (1976) vastgesteld dat het strip/
absorptieproces uitstekend functioneert.
Zij gebruikten Tellerettes als vulmateriaal,
waarbij met een vloeistofbelasting van
2,45 m 3 /m 2 .h en een gas/vloeistofverhouding van 3,8 m :i /l bij circa 29°C een
NH ;ï -reductie van 95 % werd gevonden.
De hoogte van de pakking in de stripper
bedroeg hier 2,13 m.
Meer recent heeft ook Trullson (1979)
gepubliceerd over laboratoriumonderzoek,
met betrekking tot het strip 'absorptieproces. Hoewel in principe 90 % reductie
werd bereikt (G/L = 1,3 m 3 /l, T = 35 °C)
bleek met de door hem onderzochte vulmaterialen geen hogere gasvloeistofverhouding mogelijk dan circa 1,3 m :i /l. Daarboven traden floodingverschijnselen op.
Afb. II - Proefopstelling luchtstrip/absorptieproces bij de Landbouwhogeschool.
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5. Eigen onderzoek aan het strip
absorptieproces

absorptietoren
zoals opgesteld bij de

Landbouwhogeschool.

5.1. Uitvoering
Op de Vakgroep Waterzuivering van de
Landbouwhogeschool wordt gewerkt aan
onderzoek gericht op het bepalen van de
toepassingsmogelijkheden van het strip/
absorptieproces [Postma (1980)]. Teneinde
systematisch en praktisch te kunnen experimenteren is op grond van o.a. literatuurgegevens een strip,absorptie-opstelling gebouwd (afb. 11). Een processchema van de
proefopstelling is weergegeven in afb. 12.
Het onderzoek wordt in eerste instantie
uitgevoerd met modelafvalwater (ammonia
toegevoegd aan leidingwater). In een volgend stadium zullen ook praktijkafvalwateren, waaronder de vloeistoffractie van
varkensdrijfmest, aan proeven worden
onderworpen. Technologische optimalisatie
vindt plaats door de hydrodynamische- en
stofoverdrachtseigenschappen te bepalen
van diverse pakkingen. Ook de invloed van
de pH van het afvalwater en de absorptievloeistof op het rendement van het proces
wordt hierbij betrokken.

strippakking

TABKL II - Resultaten oriënterende experimenten
polyethyleen roosters als strippakking.

L
(m3/m2.h)

-NH<,-zoutoplossing

Beschouwing van de economische aspecten
van het proces leert volgens Trullson dat
de chemiealiénkosten veruit de belangrijkste kosten vormen (afb. 10). De kosten van
pH-verhoging zijn afhankelijk van het type
afvalwater. In plaats van fosforzuur zou
zwavelzuur of een afvalzuur uiteraard tot
lagere chemicaliën-kosten leiden.
Na een periode van drie maanden heeft
Trullson zijn experimenten afgesloten met
de aanbeveling voor dit proces vulmaterialen te kiezen die een grotere porositeit
bezitten, en meer gegevens te verzamelen
met betrekking tot de stofoverdrachtseigenschappen van dergelijke pakkingen.

met betrekking

tot stofoverdracht

en drukval

met

G/L
(m3/l)

NH;j-verwijdering
stripper ( # )
H = 2,6 m

NH.i-verwijdering
absorbcrl'/r)
H = 1,3 m

Drukval per
m pakking
(N/m-')

Gassnelheid
(m/s)

1,13
1,81
2,83
5.31
1,03
1,61
2,94
2,02
0,73
1,34

45
M
80
93
50
62
81
70
23
52

61
69
87
89
70
78
91
84
45
M

3.4
8,0
18,9
61,0
9,1
22,4
65.5
69.0
24,2
58,3

0.46
0,74
1.16
2,17
0,75
1,16
2,12
2,10
1.17
2,13

i)

H. = pakkinghoogte
N . B . De zuiveringspercentages van de stripper hebben betrekking
betrekking
op dop de vloeistoffase, die van de
absorber hebben betrekking op de gasfase. De werking van de absorbe
is niet geoptimaliseerd
(zie tekst).

5.2. Resultaten van oriënterende
experimenten
Inmiddels is enkele maanden ervaring opgedaan met de bedrijfsvoering van de
proefinstallatie. In technologisch opzicht
voldoet deze geheel aan de verwachtingen.
Ter illustratie kunnen de resultaten met
een type polyethyleen (koeltoren)rooster
(zie afb. 13) worden genoemd. Het rooster
kenmerkt zich door een lage stromingsweerstand in de gasfase en een druppeloverdracht. De resultaten zijn vermeld in
tabel II.
Bij de beoordeling van de percentages
ammoniakverwijdering in de vloeistoffase
van de stripper dient men zich bewust te
zijn van het feit dat de absorber nog niet
geoptimaliseerd is. Onder evenwichtsomstandigheden wordt slechts zoveel ammoniak per tijdseenheid uit de vloeistoffase
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van de stripper verwijderd als er in de
absorber uit de gasfase wordt opgenomen.
Optimalisering van de absorber, wat in een
later stadium van het onderzoek zal
worden uitgevoerd, beïnvloedt dus direct
het rendement van de stripper.
Het is daarom eenvoudiger bij de beoordeling van de afzonderlijke processen
gebruik te maken van de berekende hoogte
van een theoretische stofoverdrachtseenheid (eng. HTU, Height of a Transfer
Unit) als maatstaf voor de efficiëntie van
de pakking. Bij de presentatie van de
resultaten van het gehele onderzoek wordt
hierop nader teruggekomen.
Oriënterende experimenten met de semitechnische opstelling geven aan dat het
strip/absorptieproces in technologisch opzicht uitstekend functioneert. Afhankelijk
van de gekozen procesomstandigheden zijn
met de gebruikte opstelling hoge zuiveringspercentages mogelijk. Vorming van
ijs- of kalkafzettingen of ammoniak-uitstoot
deden zich niet voor.
De resultaten van het onderzoek dat
momenteel wordt uitgevoerd zullen onder
meer als basis dienen voor de economische
vergelijking van het strip/absorptieproces
met andere processen voor de verwijdering
van stikstof uit afvalwater. Een belangrijk
aspect hierbij is de grensconcentratie ammoniak in het influent, waarboven strippen
goedkoper is dan nitrificeren'denitrificeren.
6. Slotbeschouwing
Verdere stijging van de energieprijs betekent dat toepassingsmogelijkheden van
zowel anaerobe zuivering van afvalwater
als stikstofverwijdering uit afvalwater
door middel van het luchtstrippen worden
verruimd. Toepassing van het luchtstrippen
biedt in combinatie met een absorptietrap
in principe niet alleen de mogelijkheid
stikstof te verwijderen uit afvalwater, maar
ook de waardevolle gebonden stikstof terug
te winnen en voor hergebruik geschikt te
maken. De toepassingsmogelijkheden van
dit proces dienen te worden vastgesteld in
relatie tot andere processen voor de verwijdering van ammoniumstikstof uit
(anaëroob voorgezuiverd) afvalwater.
Een belangrijk aspect hierbij is de afzetmogelijkheid van de bij de absorptietrap
vrijkomende ammoniumzout-oplossing. Bij
minimalisatie van de proceskosten dienen
de potentiële opbrengsten van dit produkt
dan ook een duidelijke rol te spelen.
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