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Dewereldvoorraadfosforisbeperkt.Deessentiëlemeststofkomtviadelandbouw,consumptieen
rioolwaterzuivering vooreengrootdeelterechtinrioolwaterslib.Doorverbranding vanditslibwordt
hetaandenatuurlijke kringlooponttrokken.Inhetverledenisregelmatig onderzoekverrichtnaar
josjaatterugwinning. OpbeperkteschaalwordtditteruggewonnenJosfaatzelfsaltoegepast.EuropeesproducentThermphosstreefternaarzoprocentvandeingenomendelfstoftevervangendoor
teruggewonnenfosfaat.InhetBCFS-procesvanderwziDeventerkomtindejbs/aatsrrippertankeen
deelstroomvrijmeteenjos/aatconcentratie vancirca25mg/l.In2003en2004zijnmetdezedeelstroomoplaboratoriumschaal precipitatieproevengedaan metcalcium,aluminiumenmagnesium.
Deresultatendaarvanzijnzoveelbelovend,datTauwinopdrachtvanSTOWAeenpraktijkonderzoekisbeaonnen.Inditartikelwordendeeersteresultatenbeschreven.
Zo'n20jaargeledenwerdeengrootdeel
vanhetfosfaatinafvalwater noggebruiktals
meststof;zuiveringsslibmetdaarineengroot
deelvandemethetafvalwater aangevoerdefosfaatvracht werdnamelijkdirectaangewend
voorbemestingvanlandbouwgronden.Door
hetaanscherpenvandenormenvoorzware
metalenisditallangnietmeermogelijk.Het
meestezuiveringsslibwordtdaaromverbrand,
waarmeehetfosfaat definitiefaandenatuurlijkekringloopisonttrokken.Hetresultaatis
datereenzwaarderberoepwordtgedaanopde
natuurlijkevoorraadfosforerts. Dezewereldvoorraadisechterbeperktenzaloptermijn
nietkunnenvoldoenaandevraag.Kringloopsluitingwordtmeerenmeervanbelang.Inde
onsomringendelanden,zoalsZwedenen
Duitsland,denktmenerzelfsoveromterugwinningenhergebruikvanfosfaat wettelijk te
verplichten.Fosfaatproducent Thermphos
heeft alsdoelstellingomoptermijn circa20
procentvandeingenomendelfstoftevervangendoorteruggewonnen fosfaat.

hierbij tegenkomtzijn teveelverontreiniging
inhetgevormdefosfaatslib, eentelaag fosforgehalte,tenatslibentenslottedehogekosten
(dooreenhoogenergie-ofchemicaliënverbruik).
DerioolwaterzuiveringinDeventer,dieis
uitgerustmeteenBCFS-reactor,genereerteen
deelstroom metrelatiefveelfosfaat (circa20-30
mg/l)enweinigverontreinigingen.Datmaakt
dezestroominteressant voor terugwinning
vanfosfaat. In2003-2004isinopdrachtvan
STOWAeenlaboratoriumonderzoek uitgevoerdnaarfosfaatprecipitatie indedeelstroom
vandeBCFS-reactoropderwziDeventer
(185.000ie).Gekekenisnaar neerslagproducten
dieontstaandoortoevoegingvancalciumhydroxide,aluminiumchlorideenmagnesiumoxideendeafzetmogelijkheden vandezeneerslagenalsgrondstof.Opbasisvandepositieve
resultatenvanhet laboratoriumonderzoek

Tabel 1:

Zuiveringsslibkandusnietmeerrechtstreekswordentoegepast,maarstedelijk afvalwaterkanweldienenalsbronvoorterugwinningvanfosfaat. Hiernaarisreedsveel
onderzoekgedaanenmetwisselendsucces
wordtdoormiddelvandiversetechnieken
fosfor teruggewonnen. Problemen diemen

beslootSTOWAdeterugwinningvan fosfaat
oppraktijkschaal teonderzoeken.
Fosfaatterugwinning
Dekansenvoorhergebruik van fosfaat
zijn,naastdekostendiegemoeidzijn met
terugwinning,ookafhankelijk vandekwaliteitvanhetteruggewonnenproductende
matewaarinhetkanvoldoenaandekwaliteitseisendiedebedrijven stellen(tabel 1).
Deeisvoororganischestofheeft temaken
methetverkrijgenvangoedepelletsinhet
productieproces.Thermphoshanteertdaarnaasteenacceptatie-eisdateenteverwerken
product95procentdrogestofmoetbevatten.
Ditkaneenprobleemvormenvoorhergebruik
vanfosfor uitafvalwater,omdatslibbendoorgaansslechtsteontwaterenzijntotsteekvast
materiaalmetcirca30procentdrogestof Het
bedrijfis welbereiddeinzetvansteekvasteproductennaderteonderzoeken.Inprincipekan
eeninvesteringineendrooginstallatievanaf
eenbepaaldejaarlijksedoorzetinteressantzijn.
Ervaringen in binnen- en
buitenland
Inbinnen-enbuitenlandzijndiverse
studiesenprojecten uitgevoerdnaarde
mogelijkheden omfosfaat terugtewinnenuit
afvalwater ofslibdoorhetfosfaat ondergecontroleerdeomstandigheden telatenprecipiteren.
Devolgendeprocessenwordenindepraktijk toegepast:
• Crystalactor-proces (calciumfosfaat)
HetCrystalactor-(korrelreactor)proces is
inhetverledenopmeerdererwzi'sinNederlandtoegepast.Anno2006isditbeperkttotde
rwziGeestmerambacht.Hetfosfaat wordt
eerstuithetslibvrijgemaakt viahetPhostripproces(metazijnzuur),waarnametkalkcalciumfosfaatkorrels wordengevormd.Onder
bepaaldevoorwaardenkangerekendworden
meteengemiddeldeopbrengstvan30europer
tonproduct(prijspeil 2005).Deproducten bij
deandereprecipitarietechniekeninNederland
zijn tenatenbevattenonvoldoendefosfaat. In
allegevallenwordtCaOofCa(OH):toegepast.
Nadelenvandezetechniekzijn dehogekosten
doordevelechemicaliëndiemoetenworden
toegevoegdomhetfosfaat vrijtemakenenhet
carbonaatuithetwaterteverwijderen;

KwaüteiBeisen/osfaatprecipitaKn (bron:Thermphos).

PA
parameter

(g/kgas)

koper
(mg/kgas)

concentratie

> 250

< 100

zink
(mg/kgas)

ijzer
(g/kgas)

organisch
materiaal
[%koolstof)

<300

< 10

<5
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Kurita-proces (calciumfosfaat)
HetKurita-procesverlooptvolgenshetzelfdeprincipealshetCrystalactor-procesen
wordtinJapanopeenaantalrwzi'smetsucces
toegepast.Erwordteenvastbedkristallisatiereactorgebruikt voordevormingvancalciumfosfaat indevormvanhydroxyapatietkorrels;
• Phosnix-proces(struviet)
HetPhosnix-proces isvoordewinningvan
struvieteenbewezentechniek. Afvalwater
wordt ineenreactorgevoerdwaarbasische
magnesiumchloride wordt toegevoegden
indiennodigpH-correctie plaatsvindt.
Onmiddellijkwordenfijne struvietkristallen
gevormd.Doordeinvoervanluchtontstaat
eenfluïdiserend bed,waardoordefijnestruvietkristallen kunnenaangroeien.Periodiek
wordengrotekristallen vandebodemverwijderd.AlleeninJapanwordenenkele full-scale
installaties bedreven.Struvietvormingkan
echterookineengeroerdereactorplaatsvinden,dezogeheten paddleagitation reactor.In
Japanwordtstruvietalskunstmest afgezet;
KGBIstruvietproces (struviet)
Bijde kalvergierbewerkingsinstallatie
(KGBI)vandeStichringMestverwerkingGelderlandwordtkaliumstruvietalsrestproductafgescheiden.Uitdekalvergierwordteerstbiologischstikstofverwijderddoormiddelvan
nitrificatieendenitrificarie.Heteffluent bevat
circa250mgP/l.Ineenreactorwordteenmagnesiumoxide-suspensiegedoseerd.Hetreactiemengselstroomtoverineentweedetanken
wordtvervolgensineennabezinktankgepompt,
waarhetstruvierkanbezinken.Hetwordt
periodiekontwaterdmeteenkamerfilterpers;

Naar NBT

/©i

@£^_

2Z$

£/

C Q.

f/

il /xlr

%

\cr
._

"55

3

Tw?N
\^«v

1 i
/ 1>

13

7^^~-

^

m^

•

Ajb. 1:

LSÎ

jS/

DeBCFS-reactoropderwziDeventermeteenDortmundjosjaatsrrippertant

• AnPhos-proces (struviet)
HetAnPhos-proceswordttoegepast bij
precipitatievanstruvietbijeenbedrijfin
Kruiningen.Hetgeproduceerdestruvietisals
testverwerktbijThermphos.Menzoektnaar
afzetmogelijkheden alsdirectemeststof
Ervaringenmetdeterugwinning vanaluminiumprecipitaatzijn niet aangetroffen.
Stripperwater rwzi Deventer
DerwziDeventerisgebouwdvolgenshet
principevanbiologisch-chemische fosfaat- en
stikstofverwijdering (BCFS)enisvoorzienvan
eenDortmund fosfaatstrippertank inhet
middenvandereactor.Inafbeelding 1 iséén
vandetweeactiefslibtanks schematisch weergegeven.
DeDortmund strippertank kantheoretischmaximaalbelastwordenmet55kubieke
meterafvalwater peruur,watinDeventerleidt
toteenmaximaalteonttrekkendebietvan110
kubiekemeter.Dezedeelstroom bevatweinig
verontreinigingen enisvisueelbijna helder.
Hetstripperwaterzalnaastfosfaat ookammo-
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Online/osfaarmerin^indestrippertank.

nium encarbonaatbevatten.Ditmaakt het
geschiktvoorterugwinningvan fosfaat.
Omeengoedinzicht tekrijgen vande
kwaliteitvanhetstripperwater wordtvanaf
januari 2006hetfosfaatgehalte indestrippertankmeteenaangepasteonline fosfaatmeter
gemeten(ziefoto).Hettesultaat vandemetingenisweergegeveninafbeelding 2.
Uitafbeelding 2kanwordenafgeleid dat
hetortho-fosfaatgehalte bijdroogweeraanvoer
varieerttussende15en27mg/l.Bijregenkan

hetortho-fosfaatgehalte zakkentotonderde
10mg/ldoorverdunning.
Resultaten laboratoriumonderzoek
In2003en2004isinopdrachtvanSTOWA
eenlaboratotiumonderzoek uitgevoerd naar
verschillendeprecipitatendiezijn ontstaan
doortoevoegingvancalciumhydroxide,aluminiumchlorideenmagnesiumoxide(zietabel2).
Dedrieneerslagen blijkenalleeenvoor
Thermphosaanvaardbareconcentratie fosfot
(hogerdan 10procentvandeas)tebevatten.
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Processchemaproe/mstallarie.

Degehalten zware metalen en het koolstofgehalte voldoen niet aan de acceptatie-eisen van

Tabel2:

het bedrijf. Deverwachting isechter dat door
procesoptimalisatie degehalten metalen en

Analyseresultatenvan1 eprectpitatenlaboratoriumonderzoek2003-2004.

koolstofkunnen worden verlaagd. Bij precipiteren met calcium en magnesium ontstaat
door de hoge pH veel calciumcarbonaat
(calciet).Dit iseen nadeel.Door het stripperwater eerst tebeluchten, kan dit effect worden
verminderd. Bijaluminiumprecipitatie in
zuur milieu ontstaat geen calciumcarbonaat.
Het risico isechter dat de procesvoering van de
rwzi wordt verstoord. Dit zal nog nader
moeten worden onderzocht.

parameter

eenheid

Ca(OH) 2

AlCl,

DS/501
gloeirest

gram

ii,3
75,2

10,3

8,0

%van ds

70,3

75,6

toraal koolstof
totaal organische koolstof
koper

%van ds
%van ds
mg/kg as

10,9

7,9

9,5

5.9

9,5
54

160

zink
kalium

mg/kg as

500

"5
460

430

calcium

mg/kg as
mg/kg as

365.000

7.400
34.000

285.000

magnesium

mg/kg as

120.000

3.800

62.000

aluminium
yzer

2.300

225.000

2.000

Proefinstallatie op praktijkschaal

3.200

2.700

2.500

fosfor

mg/kg as
mg/kgas
mg/kg as

140.000

200.000

185.000

stikstofkjeldahl

mg/kg ds

niet bekend

niet bekend

14.000

Afbeelding 3 geeft het principe van de
proefinstallatie weer.Voordebezinking en
indikking van het precipitaat wordt een
bestaande naindikker van de rwzi Deventer

2.300

MgO

130

2.600

Op basisvan het laboratoriumonderzoek
en degunstige samenstelling van het ontstane
aluminiumprecipitaat heeft STOWA ervoor
gekozen precipitatie met eenzuur aluminium
verder teonderzoeken. Dezevariant had ook de
voorkeur van depotentiële afnemer.
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Kosten
Hetisdenkbaar dathetoptermijn winstgevendisomfosfaat terugtewinnen,maarhet
isrealistischeromhiervooralsnogniet vanuit
tegaan.Inditstadium isterugwinning vooral
interessantomdat kanwordenbespaardop
chemicaliënverbruik, minderslibhoeft te
wordenafgevoerd eneenaanvullende ijzerdoseringindehoofdstroom niet(ofminder)
nodig is.Uiteenglobalekosteninschatting kan
debesparingdoorverminderde ijzerdosering
enslibproductiedusdanigzijndatdetotale
kostenvanterugwinning, inclusieftransport,
neutraalzijn.Inindividuelegevallen(welof
geenaanvullende ijzerdosering) kandebalans
zowelpositiefalsnegatiefdoorslaan,f
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gebruikt.Dedimensiesvandebestaandestripperinstallatieendenaindikker komengoed
overeenmetwatnodigisvooreenproefop
praktijkschaal.Wegenshetvariërendeorthofosfaatgehalte endewensomnietovermatigte
doseren,wordtde aluminiumdosering
gestuurdophetortho-fosfaatgehalte datonlinewordtgemetenindestrippertank.Ook
hetdebietvanhetstripperwater wordtdaarin
betrokken.
Hetoverloopwatergaatviahet terreinriool
terugnaarderwzi.Hetingedikte precipitaat
wordtnaardesliblagunegepompt.Periodiek
wordteendeelvanhetprecipitaat afgetapt en
ontwaterd in ontwateringszakken.
Indeeerstefasevindtonderzoekplaats
naardeoptimalisatie vanhet productieproces
endebeantwoordingvandevolgendevragen:
Hoefunctioneert hetflocculatie-enhet
afscheidingsproces? Welkevariatiestreden
op?
Hoezijndebezink-enindikeigenschappenvanhetprecipitaat bij verschillende
aluminiumproducten?
Watwordtdesamenstellingvanhetprecipitaat?Voldoetditaandeeisen?Indien dit
niethetgevalis, kande proefinstallatie
danzodanigwordenbedrevenofaangepastdatwelaandekwaliteitseisen kan
wordenvoldaan?
Kanhetbezonken/ingedikte slibvoldoendewordenontwaterd?Totwelkdrogestofgehalte?
4O
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Isdewerkingvande installatievoldoende
vooreenrendabelewinning?Enzo niet,
hoekandezewordengeoptimaliseerd?Per
uurzal maximaal 110kubiekemeterwater
uitdestrippertankwordenverwerktmet
eenfosfaatgehalte van20à30mg/l.Nahet
inregelenvandeinstallatiezullenonder
verschillendeprocesconditiesenmetverschillendealuminiumproducten batchgewijsenkelekilogrammenproductworden
gemaakt,waaropeeneerstelabonderzoek
uitgevoerdkanworden.Hierbijzalmet
namegekekenwordennaarhetgehalte
organischkoolstof Bijbevredigendresultaatzalwordenovergegaannaarfase2.In
dezefasewordtcirca250 ton fosfaatprecipitaat(met25procentdrogestof)geproduceerd.Ditisdehoeveelheiddie de producentnodigheeft voorhetuitvoerenvaneen
full-scale praktijkproefvanzevendagen
waarbijeenhalftotéénprocentvanhetfosfaaterts vervangenwordtdoorprecipitaat.
Indezefasezaltevensopderwziworden
onderzochtofzichnegatieveeffecten voordoenvoorde zuiveringsprestatiesvande
rwzi.Aandachtspunten zullenzijn het
reducerenvanhetbufferend vermogenvan
deprocesstromenendemaximalehoeveelheidfosfaat dieaanhetproceskanworden
onttrokken,zonderdatde biologischefosfaatverwijdering terugloopt.Dezetweede
fasezalzekerenkelemaanden inbeslag
nemen.De resultatenzullennaarverwachtingeindditjaarbeschikbaarkomen.
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