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Nitriet in recirculatiesystemen
Mark N/jhof & Andries Kams tra

In recirculatiesystemen wordt het giftige ammonium middels nitrificatie afgebroken tot
het onschadelijke nitraat. Tijdens deze omzetting wordt als tussenprodukt het eveneens
giftige nitriet gevormd. In de praktijk komt het vaak voor dat deze nitrietconcentraties
kunnen oplopen tot ongewenst hoge waarden die soms zelfs hoger liggen dan de ammoniumconcentraties. Op basis van de resultaten van het lopende RIVO onderzoek naar het
functioneren van biofilters kan het optreden van hoge nitrietconcentraties enigszins toegelicht worden.

Biofilters in recirculatiesystemen hebben tal
van functies, zoals kooldioxideverwijdering,
zuurstofinbreng, ammoniumverwijdering en
organische stof verwijdering. Bij het ontwerpen van filters in de praktijk bepaalt de ammoniumverwijdering door nitrificatie de capaciteit
om visproduktie te ondersteunen. Daarom legt
het onderzoek naar biofilters zich dan ook voornamelijk toe op nitrificatie. Tijdens dit proces
ontstaat het tussenprodukt nitriet, hetgeen
een giftige stof is waarvan de concentraties zo
laag mogelijk gehouden dienen te worden .
Nitriet kan echter ook door andere processen
dan nitrificatie onstaan .(fig.1)
Naast de gewenste omzetting van ammonium
naar nitriet kan nitriet ook ontstaan door denitrificatie, waarbij nitraat weer wordt gereduceerd tot diverse gereduceerde stikstofverbindingen, waaronder nitriet, ammonia en stikstofgas. In veel recirculatiesystemen komen in
de praktijk vaak hoge gehaltes voor van dit giftige tussenprodukt. Het is natuurlijk erg onbevredigend als een waterzuivering leidt tot hoge
concentraties van nitriet dat, net als ammonium, giftig is voor vissen . Over het optreden
van deze nitrietgehaltes is in het verleden al
enig onderzoek gedaan . Een mogelijkheid is
dat het nitriet ontstaat doordat het filter niet
naar wens functioneert. Ais de omzetting van

ammonia tot nitriet immers beter verloopt dan
de omzetting van nitriet naar nitraat, dan kan er
een accumulatie van nitriet ontstaan . Om dit te
onderzoeken zijn in het verleden proeven gedaan om te zien hoe de omzettingssnelheden
van ammonium en nitriet zich verhouden in
een biofilm van een tricklingfilter. Het bleek
dat de nitrietoxidatiecapaciteit van een biofilm,
ongeacht of dit een zoetwaterbiofilm was of
een zeewaterbiofilm, tenminste even hoog en
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• Figuur 1: Schema van de stikstofon Izettingen die plaats kunnen hebben in een visteelt
recirculatiesysteem . De nitrificatie vindt plaats
in twee stappen die door bacterien van het
~@s·!cJcht Nitrosomonas (esp. Nitrobacter
vvarden uitgevoerd.
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hoger was dan de ammoniumoxidatiecapaciteit. Om te bewijzen dat een biofilter hierdoor
nooit netto nitriet zou produceren, zijn er praeyen gedaan waarbij aan een hoeveelheid biofilm continu ammonium werd toegevoegd tot
aan snelheden waarbij zelfs het ammonium
niet meer geheel werd afgebroken . Het bleek
inderdaad dat het nitrietgehalte altijd constant
op een relatief laag niveau bleef, ongeacht de
ammoniumomzettingssnelheid die plaatsvond
(Nijhof, 1987). In dergelijke studies werd vermeld dat deze situatie aileen werd verkregen
met een biofilm die een maximale stabiele capaciteit had bereikt (Fig .2, rechts) . Tijdens de
ontwikkeling van een dergelij ke biofilm vertoonde d.e biofilm een stadium waarin de
nitrietoxidatiecapaciteit lager was dan de ammoniumoxidatiecapacititeit, (Fig 2, lin ks) waarmee verklaard kon worden waaram tijdens de
ingebruikname van een nieuw systeem hoge
nitrietgehaltes optreden. Een hele andere mogelij kheid rand het ontstaan van nitriet is dat
de normaliter grate nitraathoeveelheid in een

N-verwijderingscapaciteit
(g m- 2 d- 1)

recirculatiesysteem continu onderhevig is aan
denitrificatie, zodanig dat de interactie tussen
nitrificatie en denitrificatie stabiliseert op een
hoog nitrietgehalte . Bovendien duiden stikstofbalansen van recirculatiesystemen dikwijl s
erop dat er stikstofgas verdwijnt, hetgeen
erop duidt dat bepaalde vormen van den itrificatie inderdaad plaatsvinden. Naderhand is
toch het vermoeden gaan rijzen dat - onder
bepaalde omstandigheden - biofilters wei degelijk nitrietpraducenten kunnen zijn, temeer
omdat er meer systemen zonder anaerobe
compartimenten (platenbezinkers) in gebruik
werden genomen, waar de genoemde denitrificatie zou moeten plaatsvinden . Zo werd in
een eerdere studie aan een recirculatie systeem op het RIVO geconstateerd dat ammoniumgehalte en nitrietgehalte sterk gecorreleerd waren, waarbij een stijging of daling in
het nitrietgehalte ca . twee uur later plaats
yond dan een verandering in het ammoniumgehalte (Kamstra et al ., 1990) . Tevens bleek
dat er tijdens de uren dat voedering plaatsvond
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• Figuur 2: Ammonium- en nitrietomzettingsnelheden als functie van de concentratie bij zowel
een ontwikkelende biofilm (links) als een volgroeide biofilm (rechts) .
(naar Bovendeur, 1989)
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een netto hoeveelheid nitriet werd geproduceerd door het systeem , die in de uren daarna
weer werd weggewerkt. Men zou tal van processen kunnen bedenken die nitrietvorming in
de hand kunnen werken . Men kan zich afvragen of Nitrosomonas en Nitrobacterbacterien
wei over de hele filterkolom aanwezig zijn en
in welke mate, waarbij er bijvoorbeeld zones
zouden kunnen zijn die voornamelij k ammonium omzetten in nitriet. Voorts kan men zich
bijvoorbeeld afvragen of er onderin het filter
nog wei genoeg zuurstof voor complete nitrificatie is, of dat er bij een hoog filterdebiet een
te geringe contacttijd voor complete nitrificatie
is. Ook de pH kan door de nitrificatie mischien
te veel dalen in het filter, waardoor delen van
het filter mogelijk slecht gaan nitrificeren . In
een nader onderzoek naar het functioneren
van biofilters op het RIVO wordt op dit moment onderzocht in hoeverre nitrificatie in biofilters bijdraagt in de hoge nitrietgehaltes.
Proefopstelling
Op het RIVO is ten behoeve van het waterzuiveringsonderzoek een speciaal filter geplaatst
w aarin tal van za ken gemeten en geregeld
kunnen worden . Figuur 3 geeft een schematische tekening van het filter waarin te zien is
dat er op diverse dieptes watermonsters genomen kunnen worden . Bovendien kunnen op
vier dieptes in het filterbed (0, 80, 160 en 240
cm diepte) biofilmmonsters uit het filter genomen worden, die in een speciale meetopstelling beproefd kunnen worden op hun ammoniumverwijderingscapaciteit en hun nitrietverwi jderingscapaciteit. Het filterbed is 2.50 m
hoog met een diameter van 1.20 m (volume
ca . 2.83 m 3) en er wordt gebruik gemaakt van
Filterpak (UBioringen uj, met een specifiek oppe rvlak ca . 200 m 2 m-3. Het filter maakt deel uit
van een recirculatiesysteem met aal waarin
dagelijks ca . 4.5 tot 6 kg voer werd verstrekt
tijdens de proefperiode . Het waterdebiet over
het filter kan gevarieerd worden, evenals het
ammoniumgehalte in het aanvoerwater. Dit
laatste gebeurt door gewone huishoudammonia (dit is ca. 70 9 NH3-N 1-' , opgelost in water)
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• Figuur 3: Schematische tekening van het
RIVO biofilter.
in het systeem te doseren, hetgeen voor langere tijd gedaan Is om de karakteristieken van
het systeem te kunnen onderzoeken .
Resultaten & discussie
In figuur 4 zijn van de vier biofilmmonsters de
ammoniumve rwijderingskarakteristieken en
de nitrietverwijderingskarakteristieken weergegeven. Het blijkt dat overal in het filter ammoniumverwijdering kan plaatsvinden, waarbij
ditmaal verwijderingssnelheden gemeten
werden die beduidend hoge r liggen dan de
vroeger gerapporteerde maximale waarde van
0.7 9 NH 4-N m 2 d-' . Bovenin het f ilter is bovendien duidelijk meer ammoniumverwijderingscapaciteit aanwezig dan onderin het filter . Ook
is overal in het filter een zekere nitrietverwijderingscapaciteit aanwezig, die over de hoogte van het filter opvallend constant is. Voorts
blijkt het dat de nitrietverwijderingscapaciteit
van deze biofilm zeker niet hoger is dan de ammoniumverwijderingscapaciteit. Dit laatse is
tegen de verwachtingen in omdat het filtermateriaal al enige jaren in gebruik is, zodat een
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• Figuur 4: Ammoniumoxidatiesne/heden (links) en nitrietoxidatiesne/heden (reehts) van biofi/mmonsters uit versehillende hoogtes van het fi/terbed. De eijfers bij de eurven geven de diepte uit
het fi/terbed in em aan waaruit de biofi/ms afkomstig zijn.

karakteristiek verwacht werd zoals Figuur 2,
rechts .
In figuur 5 is een typerend verloop van de pH
en het zuurstofgehalte over het filter weergeven. Het zuurstofgehalte is in aile gevallen
ruim voldoende voor complete nitrificatie. De
pH van het water zakt niet beneden een ~riti
sche waarde door de ammonlumomzettmg .
Het blijkt zelfs dat de kooldioxide verwijdering
door het filter een kwantitatief belangrijkere ral
speelt dan de ammoniumomzetting, waardoor
de pH in aile gevallen stijgt in plaats van daalt
tijdens passage door het filter.
In figuur 6 zijn bij een drietal uiteenlopende
hydraulische belastingen enkele profielen
weergeg even van de ammoniumg~haltes
over het filter, tesamen met de daarblJ optredende nitrietgehaltes . Het blijkt dat ammonium inderdaad over de gehele filterhoogte
afneemt. Het nitrietgehalte lijkt redelijk stabiel
over het filter op een bepaald niveau. Het filter
zet schijnbaar nergens systematisch het ammonium om in nitriet. zodanig dat er meetbare
nitrietverhogingen plaatsvinden tijdens passa-
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ge door het filter. Echter, een dergelijke conclusie is wat gevaarlijk met het oog op de
meetnauwkeurigheid die te bereiken is. Zelfs
een miniscule stijging in het nitrietgehalte van

pH

zuurstof

~

__~__~__~__~~o
250

filterdiepte (em)

• Figuur 5: Ver/oop van pH en zuurstofgeha/te
tijdens passage van het water door het fi/terbed.
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• Figuur 6: Verloop van ammonium (links) en nitriet (rechts) tljdens passage van het teeltwater
door het filter bij diverse ammonium concentraties. Hydraulische belastingen: open symbolen:
75 m 3 m 2 d 1, kruistekens: 150 m 3 m-2 d 1, gesloten symbolen: 300 m 3 m-2 d 1 .

bijvoorbeeld maar 0.02 9 m-3 per filterpassage
leidt in het gebruikte systeem we i tot een ni
trietconcentratieverhoging van 1 9 m-3 per
dag! Er zijn geen effecten van ammoniumgehalte en hydraulische belasting waar te nemen
op eventuele nitrietvorming. Bij hoge belastingen (geringe contacttijd) wordt zeker niet
meer nitriet geproduceerd dan bij lage belastingen. Het lijkt voorts dat het nitrietgehalte
hoger wordt naarmate er meer ammonia in het
systeem komt, waarbij het filter dus harder
werkt. Om dit laatste interessante aspect beter te onderzoeken is dezelfde proef herhaald,
waarbij ditmaal de waterkwaliteit pas gemeten
we rd als deze gestabiliseerd was tijdens de
ammoniumdosering.
In figuur 7a zijn de gemeten ammoniumgehaltes weergegeven met de daarbij optredende
nitrietgehaltes in een "steady state" situatie .
De toenemende ammoniumgehaltes zijn verkregen door steeds grotere hoeveelheden
ammonium in het systeem te doseren, zodat
het filter dus steeds harder werkt. Aanvankelij k is er een lineaire relatie te zien tussen het

ammoniumgehalte en het nitrietgehalte waarop het systeem zich stabiliseert. Aileen bij extreem hoge belastingen neemt de verhouding
tussen ammonium en nitriet relatief af. Het
blijkt dus inderdaad dat er een zeker nitrietgehalte optreedt afhankelijk van het ammoniumgehalte. Er is dus uitdrukkelijk nooit sprake van
een nitrietophoping, zodanig dat er steeds
meer nitriet gaat ontstaan. Onder aile omstandigheden zet het filter de totale geproduceerde hoeveelheid nitriet om, echter, het n'itrietgehalte waarb ij dit gebeurt stabiliseert zich op
een steeds hoger niveau . Aileen tijdens de
overgang naar een hoger ammoniumgehalte
vindt een kortdurende netto nitrietproduktie
plaats. De verhoud ing ammonium/nitriet ligt
echter zodanig dat er meer nitriet dan ammonium optreedt in dit systeem, waarvoor een
verklaring gezocht dient te worden.
Op het RIVO is nog een zeewaterrecirculatiesysteem aanwezig met tarbot. Door in dit systeem dezelfde proef te doen is te zien dat dit
systeem gekarakteriseerd wordt door een
veel lagere nitriet/ammoniumverhouding in
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• Figuur 7: Links: Stabiele ammoniumgehaltes en de daarbij optredende nitrietgehaltes in een
recirculatiesysteem . Rechts: fen deel van deze waarnemingen tesamen met de resultaten van
dezelfde proef in een ander (zeewater) recirculatiesysteem.

het w ater. Het filter heeft dus een veel betere
kara kteristiek , net zoals in vroegere proeven
ook bij het zoetwaterfilter ook het geval was.
(Fig 7, rechts) . Interessant is nu om te onderzoeken of dit nu terug te vinden is in karakteristieken van deze biofilm met betrekking tot
am monium en nitrietverwijderingscapaciteit.
Hiervoor w erd een biofi lm monster genomen
uit de bovenkant(!} van het filter . Inderdaad
blijkt, zoals ook vroeger in zoetwa ter werd geconstateerd, dat hier inderdaad w ei een hogere nitrietoxidatiecapaciteit dan ammoniumverw ijderingscapaciteit te meten is.
Voor
aile duidelijkheid moet dit verschil zeker niet
toegeschreven w orden aan het zoutgehalte
van het water; biofilms met de getoonde gunstige karakteristiek werden in het verleden
veelvuldig in zoetwater verkregen.
Voorts blijkt overigens dat de nitrificatiecapaciteit van zowel de zoetwater als de zeewaterbiofilms veel hogere waardes bereikt dan vroeger werd gerapporteerd, waarbij ammoniumverw ijderingssnelheden van meer 1 9 NH 4-N
m-2 d-1 bereikt werden . Vooruitlopend op vol-
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gende artikelen zal hier slechts gezegd worden dat momentaan gemeten verwijdering ssnelheden door biofilms zeker niet te absoluut
ge'I'nterpreteerd moeten worden.
Conclusies en aanbevelingen
voor verder onderzoek
In een recirculatiesysteem lijkt een bepaalde
vaste verhouding tussen ammonium en nitriet
in het water op te treden. V90rts hebben biofilms een bepaalde nitrificatie karakteristiek die
bepaald wordt door de verhoud ing in ammoniumverwijderingscapaciteit en nitrietverwijderingscapaciteit. Het ligt voor de hand te concluderen dat deze nitrificatiekarakteristiek ten
grondslag ligt aan de verhouding ammonia/
nitriet in het water. Biofilms met een hoge relatieve nitrietoxidatiecapaciteit indu ceren lage
nitrietgehaltes, terwijl biofilms met een lage
relatieve nitrietoxidatiecapaciteit hoge nitrietgehaltes induceren. Beide typen zetten echter
al het ammonium om in nitraat. Deze karakteristiek wordt kennelijk niet aileen bepaald door
de "Ieeftijd " van het filter zoa ls tot dusver ge-

-------- ----- -------------------------------------------------------------------

da ch t werd. Afhanke lij k van nog onbekende
factoren kan de karakt eristiek va n de biofilm
zich zodanig instel len dat hoge nitrietgehaltes
inh erent zijn aan het gebruik va n het filter bij
een bepaalde belasting . Deze factoren liggen
we llicht op het geb ied van management of
constructie , hetgeen op het RI VO niet eenvoudig uit te zoeken is omdat men de beschikking
moet hebben over meerdere systemen.
De beide systemen op het RI VO w ijken op tal
va n punten van elkaar' af w aardoor er geen uitsluitsel hierover gegeven kan wo rden. Duidelijk is w ei dat het manipulere n van deze biofil mkarakteristiek buitengewoo n belangrijk is,
want dit zou de mogelijkhe id creeren een filterka ra kteristiek te induceren die lage nitrietconcentraties handhaafd . Een sn elle aanpak van
dit probleem kan moge lijk verkre gen w orden
door meting van ammon ium en nitriet aan diverse commerc iele systeme n, w aarna deze
ingedeeld kunnen wor den op grond van de
ve rh oudingen ammon ium/n itriet. Vervo lgen s

kan nagegaan, w orden op w elke punten de
systemen met de ene nitrificatiekarakteristie k
afw ijken van de andere systemen, w aaruit
mogelijk aanwijzingen komen welke factoren
de nitrificatiekarakteristiek zouden kunnen
be·r·nvloeden .
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