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Waterijzer, eenreststofvande bereiding vandrinkwater,bb|kt een cjfcctiej reagensvoordeverwijderingvanfosfaat ensulfiden uithuishoudelijk enindustrieel afvalwater. Het verbruikvanchemicaliënterdefos/atering vanafvalwater enterbestrijding vancjeuremissiebelooptthanscirca60.000ton
opjaarbasis.Zo'it70procenthiervan komtvoorrekeningvandeijzerzouten ferrichloride,-chloridesulfaat en-suljaat. Onderzoekoplaboratoriumschaal en111 depraktijk heeftaangetoond datwaterijzeronderbepaaldeconditiesdezelfdewerking eneffectiviteit vertoontalsdegangbare ijzerzouten.
Vooraldelageprijsendegeringezoutbelastiug vanwaterijzer maken hetproductaantrekkelijk.De
bedrij/stak produceertvoldoendewaterijzer omaan devraag vanuitondermeerdewaterschappente
kunnen voldoen,lu2004zettedeReststojfenunie ruim 15.000tonwaterijzeraf bijna eenverdubbelingtenopzichtevan 2003.DitjaarverwachtdeReststojfenunie een doorbraak bijdetoepassingin
afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Waterijzer bestaat inhoofdzaak uit amorfe
(hydr)oxiden vanijzer,feitelijk eenhydroxidepolymeer vandriewaardigijzer.Dezeijzerverbindingontstaat bijdeontijzering vangrondwaterénbijdezuiveringvanoppervlaktewater
viahetcoagulatieproces.Bij laatstgenoemd
procespastmendezelfde ijzerzouten toealsbij
dechemischedefosfatering van afvalwater.

Deijzercomponent inwatcrijzetisin
onopgelostevormaanwezigenkanalshet
warewordenafgefiltteetd. IJzerbezitzoals
bekendeenhogeaffiniteit vooronderandere
fosfaat ensulfiden, vootalindienhetijzetin
ionogenevormvoorhanden is.Vandaarookdat
ijzerzouten, metalsreactievecomponentdrieentweewaardigijzer,opgroteschaalworden
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ingezetbijdechemischedefosfatering ende
chemischeontzwaveling.Deijzetcomponent
inwaterijzer, mitsgeteactiveetd toteentweeofdtiewaardigion,kandezelfde wetkinghebbenalsdegangbare chemicaliën.
Vanijzer(hydr)oxiden istevensbekenddat
dezeadsorptieveeigenschappen bezitten,
ondermeervoororthofosfaat. Defosfatering
geschiedtdanmiddelsadsorptievan fosfaat
aandeijzermatrix.
Fosfaatadsorptie
Aandeuniversiteit vanUtrechtis,inhet
kadervaneenafstudeeronderzoek, studieverrichtnaardeadsorptieveeigenschappenvan
waterijzer.Bepaaldishoeveel orthofosfaat
onderoxidatieveomstandigheden kanworden
gefixeerd doorwaterijzer vaneenaantal
grondwater-enoppervlaktewaterbedrijven.
Waterijzer datafkomstig isvandezuivering
vangrondwaterblijkteentweemaalzogtote
bindingscapaciteit voorfosfaat tebezittenals
waterijzetdatvrijkomt bijhetcoagulatieprocesvanoppetvlaktewatet.Deadsorptievanfosfaataandeijzerjhydrjoxiden kanworden
beschrevenmetbehulpvaneenLangmuir-isotherm.
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DeReststoffenunie isin1995opgetichten
heeft alstaakdereststoffendievrijkomen
bijdezuiveringvandrinkwater opde
markttebrengenendeafzet etvantecoördineren.Indeafgelopen tienjaarishet
bedrijferingeslaagdomvoorbijnaalle
reststoffen eennieuwebestemmingtevinden.Daardoor isveelervaringopgedaanop
gebiedvanvergunningen endemilieueisendiegeldenvoordeopslag,hetvetvoet
endeverwerkingvandereststoffen.Inmiddelsheeft Reststoffenunie vootnagenoeg
alletoepassingen grondstofverklaringen
verworven.
DeReststoffenunie voorzietdatdewaterleidingbedrijven overtienjaathelemaalgeen
afvalmeethebben.Tegendietijd worden
wellichtallereststoffen hergebruiktinbinnen-enbuitenland.Daatvoorblijft Reststoffenunie continuopzoeknaarnieuwe
industriëleafzetmarkten.Vooralhoogwaardigetoepassingen hebbendeaandacht
vanhet bedrijf
Op13 oktobetjl.vietdede Reststoffenunie
haattienjarig bestaanmeteensymposium
ovethetspanningsveld tussen regelgeving
enrecycling.
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siesuit op maximaal 0,20mol fosfaat per mol
ijzer. Onder meer dekristalstructuur van de
ijzercomponent e'ndeaanwezigheid van calcietdecltjes hebben invloed opde maximale
beladingsgraad.Amorfe ijzer(hydr)oxiden,
zoals ferrihydriet, adsorbeert circa 50procent
meer fosfaat dan kristallijn goethiet. Krisrallisatievan ijzer(hydr)oxide iseen natuurlijk proceswaarbij ferrihydriet wordt omgevormd tot
het kristallijne goethiet. Feitelijk treedt een
vergrovingvande ijzerdeeltjes op hetgeen
resulteert in eengeringer specifiek oppervlak,
ergo minder bindingsplaatsen voor fosfaar.
Detijdschaal iseréén van maanden in
plaats van weken, hetgeen betekent dat de
opslagduur van waterijzer niet echt kritisch is
ten aanzien van het adsorptievermogen voor
fosfaat.
Indien ontharding deel uitmaakt van het
zuiveringsproces, kan calcietdeel uitmaken
van het waterijzer. Vancalciet isbekend dat
dezeeen hogeaffiniteit heeft voor fosfaat. De
aanwezigheid van dezestofin waterijzer heeft
dan ook eengunstig effect opde fosfaatfrxatie.
Defosfatering door middel van adsorptie
aan ijzer(hydr)oxiden isdan ookeen alternatief
voorde chemische defosfatering door middel
van ijzerzouten. Dit vergt evenwel veel hogere
doseringen van ijzer aan het afvalwater. Zowel
het onderzoek aan de universiteit van Utrecht
alspraktijkonderzoek op rioolwaterzuiveringen in Duitsland heeft uitgewezen dat circa10
mol ijzer nodig isvoor debinding van 1mol
fosfaat, teneinde een bevredigende defosfatering te bewerkstelligen. Voordefosfatering via
precipitatie met ijzerzouten zijn doseringen
vereist dieeen factor zes tot tien maal lager liggen dan voor waterijzer. Een belangrijk
bezwaar van adsorptieve defosfatering isderhalvede toename in slibproductie. Defosfate-
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ring door waterijzer in combinatie met chemische precipitatie isteoverwegen indien de
zoutlastvanhet effluent vandezuiveringsinrichting beteugeld moet worden.

Fosfaatprecipitatie
Dechemische binding russen ijzer en fosfaat komt tot stand viaeen reactie van twee-of
driewaardig opgelost ijzer met fosfaat. De
ijzer(hydr)oxiden in waterijzer vertonen deze
precipitatiereactie niet tenzij het element ijzer
uit zijn verbinding met (hydr)oxide wordr vrijgemaakt. Het vrijmaken ofoplossen geschiedt
onder meer onder (sterk) reducerende condities,zoals deze heersen in slibgistingstanks en
insommige transportstelsels voor afvalwater.
Dus doorgebruik temaken van de redoxgevoeligheid van ijzer kan waterijzer toch dienst
doen alsprecipiterend agens voor fosfaat. Dit
volgens de(overall) reactievergelijking:
2Fe (OH)3 +Hz - ^ 2Fe(OH) 2+ 2 H 2 0.
Het ferrohydroxide isveelbeter oplosbaar
dan ferrihydroxide, waardoor een precipitatiereactie tot stand komt met fosfaat volgens de
reactievergehjkmg:
3Fe(z+)+ 2P04(3-)+8H,0 - ^ Fe3(P04)2.8H 2 0.
Dit precipitaat isslechter oplosbaar dan
het driewaardige ijzerfosfaatcomplex. Bijeen
volledigebenutting vande ijzercomponent in
waterijzer is 1,5mol ijzer vereistvoor de binding van 1 mol fosfaat.
Aandeuniversiteit vanWageningen isop
laboraroriumschaal onderzoek verrichr naar de
fosfaatfixatie door waterijzer tijdens devergisting van zuiveringsslib.Vastgesteld isdat
waterijzer, in doseringen van r tot 2 mol ijzer
per mol fosfaat, effectief isten aanzien van fosfaatfixatie. Bijslibvergisting kunnen dedoseringen hoger uitpakken, onder meer alsgevolg
van de competitie tussen sulfiden en fosfaat.

Ijzerdosering enP04-P-,gehaltesin/iltraat enterreinriolcringrwziWalcheren.
Ijzerdosering en ortho-Pcentraat +terreinriolering

-kg/tondssib -«-fiitrsat PQ4-P - - tarreinriol PQ4-P|

Ookdekristalstructuur van de ijzer(hydr)oxiden in waterijzer heeft invloed opde benodigdeijzerdosis.Zo ligt deoplossnelheid van'vers'
gevormd amorfijzer(hydr)oxide duizend maal
hoger dan voor kristallijn ijzer, zoals goethiet.
Tehogedoseringen ofstootsgewijze toediening van waterijzer remmen de omzettingsprocessen van biomassa in de vergister als
gevolgvaneen te hoogverbruik van waterstof
(elektronendonor) voor de reductie van driewaardig ijzer. Ook kan een daling optreden in
deconcentratie kooldioxide van het gistingsgas alsgevolgvan het inoplossinggaan van
ferri(hydr)oxide. Deonderzoekers in Wageningen bevelen voor fosfaatprecipitatie tijdens het
slibvergistingsproces doseringen aan van 1,5
tot 3mol ijzer per mol fosfaat.
Opeen aantal waterzuiveringsinstallaties
in Nederland wordt waterijzer als alternatief
voor bijvoorbeeld ijzerchloride ingezet voor de
defosfatering van fosfaatrijke deelstromen,
onder meer bij de indikking van biologisch
defosfaterend sliben bij demechanische ontwatering van uitgegist slib.Depraktijk wijst
uit dat deomzetting van waterijzer en daarmeedefosfaatfixatie snel verloopt.De fosfaatbinding isveelal na tien minuten reactietijd
voltooid.Alsgangbare doseringen voor waterijzer onder degegeven condiries wordt een
range opgegeven van 0,5tot 1,5mol ijzer per
mol fosfaar.
Dedosering van waterijzer kan op dezelfde
wijze plaatsvinden alsvoordeijzerzouten ferrichlorideen ferrichloridesulfaat. Om uitzakken van de ijzerdeeltjes in deopslagtank voor
waterijzer tegen tegaan iseen (mechanische)
menging vereist. Het ijzergehalte van waterijzer bedraagt circa een vijfde deelvande ijzerH2O
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daar een zelfde reactiemechanisme ten grondslagligtaan de sulfidebinding.
Voordesulfidcbindmg m shbgistingstanks beveelt men doseringen aan van 2à3
mol ijzer per mol zwavel.

Alternatiefvoor ijzerzouten
Waterijzer, mitsconstant van samenstellingen kwaliteit, iseengoed alternatiefvoor
degangbare ijzerzouten ter binding van fosfaat en sulfiden. Het isvooralgeschikt voor
toepassingen in afvalwatertransportstelsels,
vergistingsinstallaties en procesonderdelen op
rioolwaterzuiveringsinstallaties waar fosfaatrijke deelstromen vrijkomen. Devoordelen
zijn de lage kostprijs, degeringe zoutbelasting
en deeenvoudige opslag-en doseervoorzieningen.
Foto's: EricAdamse en
Ben Roelfzema
Proefopstelling.
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concentratie in voornoemde defosfateringschemicalié'n.Dit onder aanname van een drogestofgehalte van tien procent van het waterijzer
en een ijzerconcentratie van40procent op
basis van drogestof Derhalve iseen vervijfvoudiging van dedoseercapaciteit vereist.
Voorts moet tekening wordengehouden met
een toename van deoverall slibproductie met
enkele procenten, hetgeen bij de kosten-batenanalysemoet worden meegenomen.

Bestrijding stank en corrosie
Onder anoxische condities worden zwavelverbindingen in afvalwater en in zuiveringsslib biologisch afgebroken en ontstaan sulfiden.Dezeveroorzaken stank en aantasting van
materialen. Door ijzertoediening kunnen
geuremissie en corrosieproblemen effectief
worden bestreden. Opdeuniversiteit in
Utrecht isonderzoek verricht naar de binding
van sulfiden aan waterijzer van grondwateten oppervlaktewaterbedrijven. Evenals bij de
fosfaatprecipitatie door waterijzer vormt een
redoxreactie degrondslag voorde omzetting
van driewaardig ijzer in tweewaardig ijzer.
Hierbij worden de sulfiden aan het afvalwater
onttrokken engefixeerd in een ijzersulfide
matrix.Voortsontstaat elementair zwavel,
zoals tezien valt in onderstaande reactievergelijkingen:
2Fe(OH)3+H2S-^ 2 Fe(OH)2+S+ H , 0 en
2Fe(OH)2+H2S- ^ 2 FeS+2 HX>.
Dereductie tot tweewaardig ijzer verloopt
snel:reeds na vijfminuten heeft het merendeel
van het aanwezige HS-gereageerd met waterijzer.Vooreen volledigereactieiseen contacttijd benodigd van ten hoogste 30 minuten,
waarbij isvastgesteld dat decontacttijd voor
40
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waterijzer afkomstig vande coagulatie van
oppervlaktewater kan oplopen tot 60minuten.
Debinding van sulfiden ptevaleertboven de
binding van fosfaat. Fosfaat stoort enkel de
binding van sulfide wanneer waterijzer al een
hoge beladingsgraad heeft met fosfaat. In dat
geval vetloopt de binding van sulfide trager.
Ookde kristalstructuur heeft invloed opde
bindingscapaciteit voor sulfiden. Bijzeer langdurige opslag van waterijzer kan de kristalstructuur overgaan van amorfijzer naar kristallijn ijzer, zoalsgoethiet, hetgeen een
geringerebindingscapaciteit voor sulfiden tot
gevolg heeft.
Het onderzoek opdeuniversiteit van
Utrecht heeft uitgewezen dat waterijzer in
staat isom maximaal 1 à1,5molzwavel te binden per mol ijzer.Zowel inNederland als in
Duitsland zijn meerdere praktijkonderzoeken
uitgevoerd met waterijzer naar debinding van
sulfiden in transportstelsels voor afvalwater en
tijdens devergisting van zuiveringsslib.
Van belang bij detoediening van waterijzer aan transportstelsels isdedosering.Bij
een tevroegtijdige dosering,wanneer zich nog
onvoldoende sulfides hebben gevormd,
reageert een deelvan de ijzercomponent met
aanwezigcarbonaat en fosfaat in het afvalwater.Dit resulteert uiteindelijk in een (fors)
hoger verbruik aan waterijzer teneinde de
gevormde sulfiden tebinden. Aanbevolen
wordt om na het ontstaan vandesulfiden een
teactie-/mengtijd aan tehouden van circa30
minuten. Praktijkwaarden voorde binding
van sulfiden in transportstelsels liggen meestaltussen de 1 en 2mol ijzer per mol zwavel.De
werkingsgraad van waterijzer isgelijk aan die
van het driewaardige ijzerzout ferrichloride,
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