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Milieutechnologie

Anaërobe zuivering van afvalwater verwijdert geen stikstof en

fosfaat. Vaak is een kostbare aërobe nazuivering met chemische

defosfatering nodig om toch aan de lozingseisen te voldoen. Met

de nieuwe technieken ANPHOS en OLAND worden de kosten

voor de verwijdering van stikstof en fosfaat aanzienlijk geredu-

ceerd. Wat rest is waardevolle kunstmest.

Anaërobe zuivering en vergisting van
organische reststromen biedt bedrijven
grote economische voordelen door de
productie van biogas en daarmee de
mogelijkheid om elektriciteit op te wek-
ken. Bij de anaërobe omzetting van orga-
nische stof wordt de koolstof, uitgedrukt
in ‘chemisch zuurstofbindend vermogen’
(CZV) voor 80 tot 90% omgezet in
methaan, koolzuur en water. Ook groei-
en de anaërobe bacteriën langzaam
waardoor, in tegenstelling tot aërobe zui-

vering, vrijwel nauwelijks slib moet wor-
den afgevoerd.
Een nadeel van het anaërobe proces is
dat bij de omzetting van de organische
stoffen het daarin aanwezige fosfaat vrij-
wel volledig wordt vrijgemaakt. Daar-
naast wordt de aanwezige stikstof bijna
geheel gereduceerd tot ammonium. Het
anaëroob effluent bevat daardoor een
lage concentratie CZV en de vrijwel gehe-
le oorspronkelijke concentratie aan stik-
stof en fosfor in de vorm van ammonium
en fosfaat. Hierdoor is de gewenste ver-
houding CZV:N:P voor nitrificatie/denitri-
ficatie en het biologische verwijderen van

het fosfaat volledig verstoord.
Bedrijven lossen deze problemen op door
extra koolstof respectievelijk grote hoe-
veelheden metaalzouten (aluminium of
ijzer) aan het effluent toe te voegen. Deze
technieken leiden tot een groot energie-
verbruik voor beluchting, een grote bio-
logische slibproductie en de productie

van ijzer of aluminiumslib. Het milieu is
daar niet bij gebaat. Recent zijn er dan
ook twee nieuwe technieken ontwikkeld,
een voor de verwijdering van fosfaat, het
zogenaamde ANPHOS-proces, de ander
voor de verwijdering van ammonium, het
zogeheten OLAND-proces.

ANPHOS
Het ANPHOS-proces is een variant op het
reeds lang bekende struvietproces. Hier-
bij wordt fosfaat met behulp van magne-

sium neergeslagen in de vorm van stru-
viet ofwel magnesiumammoniumfosfaat
(MAP). Adviesburo Colsen heeft samen
met aardappelverwerker
LambWeston/Meijer dit fysisch/chemi-
sche proces in een nieuwe vorm gegoten.
Daarbij zijn de technische problemen uit
het verleden opgelost.
Het nieuwe proces bestaat uit twee fasen.
In de eerste fase wordt de pH van het
anaëroob gezuiverde water verhoogd
door via beluchting de CO2 te verwijde-

ren. In een tweede fase wordt magnesi-
um toegevoegd. Bij een pH van 8,5
reageert dat met het ammonium en fos-
faat tot het gewenste kristal MAP. Tijdens
dit kristallisatieproces groeien de
gevormde MAP-kristallen tot agglomera-
ten. Deze bezinking en zijn eenvoudig af
te scheiden. Tegelijkertijd met MAP slaan
ook andere vaste bestanddelen neer die
nog aanwezig zijn in het anaëroob efflu-
ent. Dit leidt tot een CZV-reductie van cir-
ca 50%.
De eerste bedrijfsinstallatie bij Lamb-
Weston/Meijer heeft aangetoond dat
meer dan 80% van het fosfaat eenvoudig
kan worden verwijderd. Ongeacht de
ingangsconcentratie, variërend van 50
tot 70 mg/l, wordt een effluentconcentra-
tie van circa 8 mg/l behaald. Met iedere
kilo fosfaat wordt ook 0,45 kg stikstof
verwijderd.
De neerslag die wordt afgescheiden,
bestaat uit een mengsel van organische

stof en MAP. Een groot deel van die orga-
nische stof wordt bij opslag door de hoge
pH in het mengsel gehydroliseerd. Na
ontwatering in een container en droging
aan de lucht op een droogbed bevat het
aldus gevormde lichtgrijze poeder een
drogestofgehalte van circa 60%. De daar-
in aanwezige MAP is een standaard
kunstmest die ook chemisch wordt
bereid. Het betreft een zogenaamde
‘slow release’ kunstmest.
Met het ANPHOS-proces wordt een anaë-
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roob effluent verkregen met een goed
afbreekbare CZV, een laag fosfaatgehalte
en een iets lager stikstofgehalte.

OLAND
In een aantal van de hierboven beschre-
ven gevallen zal de verhouding CZV:N
niet voldoen aan de gewenste verhou-
ding voor nitrificatie/denitrificatie. Om te
voorkomen dat alsnog koolstof moet
worden toegevoegd, dient het gehalte
aan stikstof te worden verlaagd zonder
dat daarbij de goed afbreekbare CZV
wordt verwijderd.
Voor dergelijke situaties hebben de uni-
versiteiten van Delft en Gent ieder een
proces ontwikkeld waarbij autotrofe
organismen (die hun eigen organische
moleculen kunnen aanmaken uit anorga-
nisch materiaal) van de Annamox-familie
ammonium en nitriet omzetten in stik-
stofgas. Bij deze vorm van biologische
stikstofverwijdering zijn twee procescon-
dities essentieel: een temperatuur van
circa 35°C en anoxische (geen zuurstof,
wel stikstof) en anaërobe (geen zuurstof
en geen stikstof) omstandigheden.
Delft gebruikt een tweefasensysteem
genaamd Annamox. Eerst wordt door een
geringe beluchting en bacteriën van de
familie nitrosomonas het gewenste
mengsel van 50% ammonium en 50%
nitriet gemaakt. Vervolgens wordt dit in

de tweede fase omgezet in stikstofgas.
Gent gebruikt hiervoor een eenfasepro-
ces waarbij alle typen bacteriën samen-
wonen op een dragermateriaal dat afwis-
selend wordt ondergedompeld en door
de lucht draait. Daarbij gebruiken zij
zogenaamde energiezuinige biorotoren.
Colsen gebruikt in haar installaties voor
de verwijdering van stikstof een dergelijk
eenfaseproces.
De door Delft en Gent ontwikkelde pro-
cessen werden uitvoerig getest op labo-
ratorium- en semi-technische schaal.
Inmiddels zijn ook enkele grote installa-
ties gereed. Deze worden momenteel
opgestart. De eerste resultaten van de
installaties tonen aan dat meer dan 70%
van de aanwezige stikstof kan worden
verwijderd, afhankelijk van de ingangs-
concentratie.
Een zeer belangrijke factor is de erg lang-
zame groei van de bacteriemassa en
vooral die van de Annamox-bacteriën.
Door gebrek aan voldoende entmateriaal
duurt de opstarttijd voor deze installaties
zes tot twaalf maanden. Zodra er vol-
doende installaties in bedrijf zijn, zal dit
probleem verdwijnen.
Door de sterke reductie van de hoeveel-
heid stikstof bevat het effluent vaak een
goede verhouding CZV:N:P. Alle reste-
rende CZV, N en P kan worden verwijderd
in een aërobe installatie die meer dan

50% kleiner is dan die nodig zou zijn
geweest direct na de anaërobe zuivering. 

Conclusie
De nieuwe technieken stellen bedrijven
in staat om met zeer lage exploitatiekos-
ten een groot deel van in het effluent
aanwezige stikstof en fosfaat te verwijde-
ren. De resterende kunstmest kan direct
worden toegepast in de landbouw. Voor
de opwekking van groene energie komen
totaaloplossingen beschikbaar die niet
langer voor omvangrijke emissies naar de
lucht of de bodem zorgen. 
De ANPHOS- en OLAND-processen kun-

nen behalve in de voedingsmiddelenin-
dustrie vooral worden toegepast in de
papier- en kunstmestindustrie alsook bij
slibvergistingsinstallaties, composte-
ringsinstallaties, mestvergisting, co-ver-
gisting van diverse organische reststro-
men en grondwatersanering. Diverse
projecten zijn inmiddels in Europa
gestart.
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Meer dan 80% fosfaat is eenvoudig 
te verwijderen
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Schematische opstel-
ling van een ANPHOS-
installatie met een
capaciteit van 2 x
100m3/h.


