P L A T F O R M

Zoalsblijkt uitdereactievergelijking isde
bacterie autotroof wordt kooldioxide gebruikt
als koolstofbron enhoeft erdus geen organische koolstofbron teworden toegevoegd. Naast
deproductie vanstikstofwordt circa tien
procent vandegeconverteerde stikstofverbindingen omgezet innitraat. Deze nitraatvorming blijkt directgekoppeld aande vorming
van biomassa. Debacteriegroeit langzaam; hij
vetdubbelt zichinelfdagen5'. Hierbij kande
bacterie opnatuurlijke wijze korrels vormen.
Deanammoxbiomassa isherkenbaar aaneen
bloedrode kleur, veroorzaakt door specifieke
enzymen.
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DeeersteAnammox-reactor wereldwijd is
gerealiseerd opdeslibverwerking vanderwzi
Dokhaven inRotterdam. Incombinatie metde
reedsaanwezigeSHARON-reactor vormtde
Anammox-reactor hier de deelstroombehandeling.Dedeelstroom, hetzogenaamde rejectiewater vandeslibontwatering, bevat 1.000tot
1.500 mg/lammoniumstikstof Door deverwijdering van hetstikstofuit deze deelstroom
wordt destikstofbelasting opderwzi Dokhavenmet 10tot15procent verminderd, waardoor hetrendement vandezezuivering verbetert 4 '.Inafbeelding 1 wordtde
deelstroombehandeling schematisch weergegeven.
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Deeerste praktijkreactor met hetAnammox-proces issuccesvolopgestart. Deinstallatie laat een stabielewerking zien,zelfs bij belastingen die50procent hoger liggen dandeontwerpwaarde.Metdeze
ervaringen kangesproken worden vaneen bewezen technologie. Hiermee lijkt dezeduurzame enkosteneffectieve technologie klaar voor brederetoepassing inde praktijk.
Eindjaren tachtig werd door Arnold
Mulder vanGist Brocades de Anammox-conversievoor heteerst waargenomen 3 '. Inde
jaren daarna wasdegrote uitdaging deze conversietebenutten voor hetzuiveren vanafvalwater. Dedoor deanammoxbacterie uitgevoerdeoxidatievanammonium metnitrietals
elektronacceptor heeft grote voordelenten
opzichte vanconventionele stikstofverwijdeting. Dankzij detechnologie kandedosering
van elektrondonor worden geëlimineerd en
het energieverbruik met60procent worden
gereduceerd. Bovendien kandeopAnammoxtechnologie gebaseerde installatie compact
worden gebouwd, waardoor de investeringskosten relatieflaag zijn. Naast eenhoge kosteneffectiviteit levertAnammox een flink
duurzaamheidsvoordeel. Perton verwijderde
stikstofwordt vier tonkooldioxide minder
geproduceerd in vergelijking metconventionelebiologische stikstofverwijdering.
Dankzij hetwerk vandeTechnische Universiteit Delft indejaren negentig isdeanammoxbacterie ontdekt 4 '.Ditwerk heeft toepassing vanhetAnammox-proces aanzienlijk
dichterbij gebracht. Vervolgens heeft Pâques
detechnologie verworven voor toepassingop
praktijkschaal. HettoenmaligeZHEW, thans
Waterschap Hollandse Delta,heeft besloten
om dereeds aanwezige SHARON-reactor
opderwzi Dokhaven aantevullen metde
Anammox-technologie. Met deze investering
iservoorgekozen omde stikstofverwijdering
uit hetslibperswater nogverder te verduurzamen enhetenergie-enchemicaliënverbruik te
feduceren. Dereactor vormt deeerste praktijkinstallatie opbasisvande Anammox-technolo-

gie.Naeenperiode vanonderzoek en optimalisatie presteert deinstallatie inmiddels boven
verwachting.
Anammox
Denaam Anammox isafgeleid vananaërobeammonium oxidatie.Ammonium wordt
door deanammoxbacterie zonder zuurstof
maar metnitriet alselektronacceptor geoxideerd naar stikstofgas volgens deonderstaande
reactievergelijking5'.

DeSHARON-reactor werdopdeze locatie
door Grontmij gerealiseerd enisin bedrijf
genomen sinds 1999.Ineerste instantie werd
in deze reactorgenitritificeerd (totnitriet)en
vervolgens gedenitrificeerd. Hiertoe werd
methanol alsBZV-bron toegevoegd. Metde
combinatie methetAnammox-proces isde
bedrijfsvoering aangepast. Sinds eind 2004is de
dosering van methanol vollediggestopt.Als
gevolgdaarvan daalt depHenwordt de nitritificatie geremd, waardoor deconversie ongeveer
halveert. Debeluchtingsenergie, dienagenoeg
volledighetenergieverbruik van dedeelstroombehandeling bepaalt, wordt hierbij
evenrediggereduceerd. Heteffluent vande
SHARON-reactor bevat nuNH4*enN0 2 "in
een verhouding vanongeveer 1:1,2.Voordathet
water indeAnammox-reactor wordt geleid,

1NH 4 ++1,3zN O /+0,066HCOj"+0,13H+ - •
i,ozN 2+0,z6NO3"+0,066CH2O05 N 0, s+1,0}
H 2 0.
Voordeze omzetting blijkt een specifieke
bacterie verantwoordelijk. Hoewel debacterie
eerst indewereld vanafvalwaterzuivering is
ontdekt, blijkt steeds meer datde anammoxbacterie ookindenatuur een belangrijke rol
speelt.Zo neemt debacterie ruim dehelft van
destikstofverwijdering indezee voor haar
rekening 2 '.
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passeertheteenlammellenafscheider.Hier
wordthetresterendeslibverwijderd.Met
namebijdeopstartvanhetproces,waarbij het
slibnognietaanwezigisindevormvan
korrels,ishetvanbelanginspoelingvanvaste
stofzoveelmogelijktebeperkenomeenzo
langmogelijkeslibleeftijd terealiseren.Inde
reactorwordenammonium ennitrietdoorde
anammoxbiomassaomgezetinstikstofgas.In
hetgekozenreactorrypemeteeninterne gaslift
wordtkorrelvorminggestimuleerd. Hierdoor
iseengoedeslibretentiegewaarborgd enkan
eenhogeslibconcenrratie wordengehandhaafd.Bovendienisdereactorgoedgemengd,
gedrevendoordegasproductievandeanammoxbacteriè'n.Omdemengingtevergroten
kanhetgasdoormiddelvaneencompressor
wordengecirculeerd.Hetafvalwater wordt bij
debodemvandereactoringebracht.Het
gezuiverdewaterverlaatdereactoraandetop.
Dereactorheeft eenvolumevan70kubieke
meter.Deontwerpbelasting is500kilostikstof
perdag,overeenkomstigmetdejaargemiddeldestikstofvracht inhetslibperswater.
De aanloop
DeTUDelft voerdeoplabschaaltesten uit
omdehaalbaarheidvanhetgebruikvande
combinatievanSHARONenAnammoxvoor
debehandelingvanslibperswater rebepalen1'.
Hiervoorwerdhetslibperswatervandelocatie
Sluisjesdijk gebruikt.Opbasisvanditonderzoekwerdgeconcludeerddatdetoepassingvan
decombinatiehaalbaar is.Bijhetonderzoekis
gebruikgemaaktvaneensequencingbatch
reactor(SBR).Dezereactorhaaldeeenomzettingvan1 kilostikstofperkubiekemeterper
dag.BijvervolgonderzoekdoorPâquesineen
continuedoorstroomdegasliftreactor werd
aangetoonddatveelhogereconversiesnelhedenkunnen wordengehaald.Opbasisvandit
onderzoekwerdvoorde praktijkinstallatie
gekozenvooreencontinuedoorstroomde
Anammox-reactor.Eenbelangrijke keuzein
hetopschalingstraject vanhetAnammoxprocesishetoverslaanvandepilotfase.Voorde
behandelingvandevolledigedeelstroomvan
WaterschapHollandseDeltableekeenreactor
nodigvanslechts70kubiekemeter.Dekosten
voordezepraktijkinstallatie blekenbeperkt
hogerdanvooreenpilotinstallatie.Dedirecte
opschalingnaarpraktijkschaal brengtechter
extrarisicometzichmee.Deeerste full-scale
Anammox-reactor inRotterdam heeft omdeze
redentevenseen pilotinstallatiekarakter
gekregen.
De opstart
Integenstellingtot toekomstige
Anammox-teactorenwasvoordeeerstereactor
vandezesoortinRotterdamgeenentslib
beschikbaar.Hierdoorduurdejuistdeze
opstartextralang.UitonderzoekvandeTU
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Delft bleekdathetactiefslibvanderwziDokhavengeringeconcentratiesanammoxbacteriènbevat.Beslotenwerdomditslibalsentmateriaaltegebruiken.Voordebeoogde
capaciteitdiendedepopulatiezichmeteen
factor miljoen tevermeerderen.Opbasisvan
onderzoekoplabschaalbleekdatditresultaat
binneneenhalfjaar konwordenbereikt.Er
werdvoordeopstartvandereactorinRotterdamrekeninggehoudenmeteen opstarttijd
vantweejaar,rekeninghoudend metoptredendeaanloopproblemen alsgevolgvanhet
overslaanvaneenpilotfase.
Deopstartheeft uiteindelijk 3,5jaar
geduurd, 1,5jaarlangerdusdan aanvankelijk
verwacht.Dezevertraginghadverschillende
oorzaken:problemenmetoperationelestabiliteit(metnameincidenteelslibverliesen
bevriezingsproblemen),toxiciteit(remming
doorinslagvanzuurstof],tehogenitrietconcentratiesenincidentelelozingenvanafvalwatetvanchemischetoilettendirectopde
slibgistingvanderwzi.Tenslottehebbenzich
problemenvoorgedaanmetmenging,metals
gevolghetoptredenvandodezonesen
remmingtengevolgevan sulfidevorming.
Degenoemdeproblemenblekeneenvoudigoptelossendoorverbeteringen indeprocesbeheersingendooraanpassingenaande
installatie.Heteffect opdevoortgangwas
echterrelatiefgroot.Ditiseengevolgvande
initieellageanammoxconcentratieinde
reactor.Inheteerstedeelvanhet opstarttraject
wasdeconversiedooranammoxbacteriënniet
meetbaar.Hierdoorwerdeen doeltreffende
probleemanalysezwaarbelemmerd. Dankzij
hetgebruikvanmoleculairbiologischemethodes(realtimePCR-metingvananammoxDNA),waarmeedeomvangvandeanammoxpopulatiekwantitatiefkanworden vastgesteld,
ishetuiteindelijkgeluktdeontwikkelingvan
depopulatietevolgen,zodatdevooranammox

juisteomstandigheden gecreëerd konden
worden.Vanafhetmomentdatdeomstandighedenzijngeoptimaliseerd,blijktdereactor
aandeverwachtingen tevoldoenendezezelfs
tekunnen overtreffen.
De werking
Inafbeelding 2isdebelastingenhetrendementvandeAnammox-reactor tegendetijd
uitgezet.Uitdegrafiek blijktdatdebelasting
endeconversiesindsbegin2006stetkzijntoegenomen.Halverwegefebruari werddeontwerpbelastinggerealiseerd.Hiermeevoldoet
deinstallatieaandeontwerpspecificaties.Als
gevolgvanstilstandvandeslibontwateringen
daarmeevandeproductievan rejectiewater,
wasdeaanvoervanstikstofindedaaropvolgendeperiodefluctuerend.Vanafhet moment
datdeslibontwateringweercontinuinbedrijf
was,bleekdebelastingverderopgevoerdre
kunnenwordenrotbijna750kiloperdag.Dit
is50procenthogerdandeontwerpbelasting.
Uitdegrafiek blijkt ookdat90tot94procent
vandetoegevoerdestikstofisomgezet.Deconversieishierbij9,5kilostikstofperkubieke
meterperdag.
Inafbeelding 3zijndeinfluent- en effluentconcentraties vande stikstofverbindingen
vandeAnammox-reactor uitgezettegende
tijd.Detoevoervandereactorbevat500-600
mg/lammonium-stikstofen600-700mg/l
nitriet-stikstof Hetnitraatgehaltevande
toevoerisverwaarloosbaarendaarom niet
weergegeven.Vanafbegin2006isdenitrietconcentratieinheteffluent vandereactor
lagerdan5à10mg/l.Ditbetekentdatde
Anammox-reactiecompleet is.Erwarenenkele
uitschietersvandenitrietconcentratie inhet
effluent. Dezezijn hetgevolgvantesnel
opvoerenvandebelasting.Deammoniumconcentratieinheteffluent vandereactorschom-
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250.000kWh/jaar). Daarnaast wordt bespaard
opdosering van methanol (180 ton/jaar).
Hiermeezijn de beoogde kostenbesparing en
deverbeterdeduurzaamheid voor het waterschap gerealiseerd.
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Met deervaringen kangesproken worden
van een bewezen technologie.De ontwerpcriteria zijn zelfs overtroffen. Hiermee isdeze
duurzame en kosteneffectieve technologie
klaar voor bredere toepassing in de praktijk.
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Dekomende maanden wordt de bedrijfsvoeringvanSHARON enAnammox verder op
elkaar afgestemd. Laterditjaar rapporteert de
STOWAdepraktijkresultaten van het gecombineerde proces. «"

Snbtofconcenrrariesinhetinfluentenheteffluent.
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melt tussen 60en 130mg/l. Deze concentratie
bepaalt het uiteindelijke rendement van de
reactor.Dit rendement kan nogverder worden
verbeterd door deNH 4 + :N0 2 -verhouding in
het effluent van deSHARON-reactor teoptimaliseren.Dit iseen punt van verder onderzoek.Eenspecifiek kenmerk van deAnammoxreactieisdevorming van nitraat, zoals in de
reactievergelijking isweergegeven. De
toename van denitraatconcentratie bedroeg in
delaatste periode 100-150mg/l.
Uit deafbeeldingen 2en 3blijkt dat de
werkingvan anammox stabiel is.Zelfs bij
hogere belastingen dan het ontwerp blijkt het
proceszeer betrouwbaar. Sinds begin maart
wordtanammoxbiomassa geoogst voor de
opstart van een nieuwe reactor.Dit oogsten
loopt inde tijd opvan tienprocent tot 25
procent van deslibmassa per week. Dit heeft
geen negatieve invloed opde werking van de
reactor.Tot nu toeisdemaximaal aangebrachte belasting bijna 750kilostikstofper
dag.Nader onderzoek moet uitwijzen ofdeze
belasting verder kan worden opgevoerd, echter
binnen degrenzen van deproductie van stikstofrijk afvalwater vanuit het ontwateringsproces.

Perspectief
Met bovengenoemde resultaten isaangetoond dat deAnammox-technologie in de
praktijk toepasbaar is.Hiermee komt het
proces beschikbaar voor brede toepassing.
Inmiddels zijn drie volgendeAnammox-projecten in voorbereiding endeels in opstart. De
opstart vande tweedeAnammox-reactor in
Lichtenvoorde nadert haar voltooiing. Deze
teactor isonderdeel van een proces voor behandelingvan afvalwater van een leerlooierij.In de
derde reactor wordt het eentraps anammoxprocesvoor het eerst toegepast voor behande-

lingvaneffluent van een aardappelverwerkende fabriek. In dit procesworden partiele
nitrificatie en anammox in één reactor gecombineerd. Deopstart vandezereactor is onlangs
begonnen. DevierdeAnammox-reactor wordt
gebouwd inJapan voorbehandeling van afvalwater vandeproductie van halfgeleiders.
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Conclusie
Deeerste praktijkreactor met het
Anammox-proces in combinatie met het
SHARON-proces issuccesvol opgestart. De
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deopstart van volgende Anammox-reactoren
veelsneller zalverlopen.Enerzijds iskennis en
ervaring opgedaan met de reactorconfiguratie.
Anderzijds iser nu debeschikking over entmateriaal. Het onttrekken hiervan aan de reactor
had geen negatieve invloed opde werking.
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Decombinatie SHARON-Anammox heeft
voor Waterschap Hollandse Deltageleid tot
een aanzienlijke reductie in het energieverbruik in dedeelstroombehandeling (ruim
Anammox-granula.
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