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Vosfaatverwijderingin
helofytenfilters:deefficiëntie
vantoegevoegdefosfaatbinders
HÉLÈNE VANDEN BOS,UNIVERSITEIT UTRECHT, THANS OMEGAM

gevenenhoeveeltoegevoegd moetworden
vooreenefficiënte fosfaatvetwijdering gedurendetenminste 15jaar.Tevenszijn destofeigenschappen voorfosfaatbinding bepaald.
Alspraktijkvoorbeeld ishethelofytenfilter bij
DeEftclinggenomen,dateffluent vanderioolwaterzuivering inKaatsheuvel nazuivertvoor
hergebruik.Diteffluent heeft een fosfaatconcentratievanongeveer0,6mg/l.Gekekenis
naardebindingvanongebonden, anorganisch
fosfaat. DeMTR-waardevan0,15mgP/lis
gebruiktomhetzuiveringsresultaat tebeoordelen.
Geschiktheidvoortoepassingvaneen
hulpstofisaandevolgendecriteriagetoetst:
defosfaatbindingscapaciteit moetgroot
genoegzijn voortenminste 15jaar;
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defosfaatconcentratie vanhet effluent
moetonderdeo,r5mg/l blijven;
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Helofytenfilters wordengebruiktalsnatuurlijke, milieuvriendelijkemaniervanwaterzuivering.
Regelmatig wordtmetallisch jzervijlsel ofkalkbijgemengd omdefosjdatbinding teverbeteren,wat
nietaltijd leidttothetgewenste resultaat. De'vraagvoorbovenstaandeonderzoekerswaswelke
stoffen de besrefosfaatbinder voorhelojytenfilters zijn enwelkeprocessen hieraan tengrondslag liggen.Hetonderzoekrichttezichoplietzogeheten infiltratie/liter. Inhetlaboratorium zijnpotentiële
fosfaatbinders alshydroxiden vanijzerenaluminium,kalken metallisch ijzergetcstophun
geschiktheid.Alleen metallisch ijzerbteekgeschikt.Inhet/ilteroxideerthetijzerechterrelatiefsnel
envormenzichverschillendeoxidatieproducten, waarvan maareukelegoedefosfaatbinders zijn.In
welkeverhoudingen dezeverschillendestoffen ivordeugevormd isgeheelafhankelijk vandecondities
inhetfilter. Enkeleoxidatieproducten kunnenhetfilterdoendichtslibben.Ookkunnendewerkzame
oxidatieproducten uitspoelen.
Reedslangetijd isdewaterzuiverende
capaciteitvanmoerassenbekend.Verschillendeverontreinigende stoffen (nutriëntenen
zwaremetalen]enbacteriën wordenafgebrokenofopgenomen5'41'15).Dezelfde waterzuiverendeprocessentredenopin helofytenfilters.
Dezewordenzoalsbekendonderandere
gebruiktvoorhetzuiverenvanoppervlaktewater,effluent van afvalwaterzuiveringsinstallatiesofafvalwater vanongcrioleerdc
bebouwing.Helofytenfilters kunnen bestaan
uitvloeivelden,wortelzone-systemenen infiltratiefilters. Inditartikelwordtverderingegaanopfosfaatverwijdering indelaatstgenoemdeinfiltratiefdters, waarbij debodem
bestaatuitzand.
Fosfaatwordtininfiltratiefdters verwijderddooropnameinrietplanten enadsorptie
aankalk-,ijzer-enaluminiumhoudende stoffeninhetfilterzand718'11!.Fosfaat gebonden
doorhetfilterzandblijft inhetfilteraanwezig
zolanghetingebruik is,metkansopnaleveringalsdefosfaatconcentratie vanhet effluent
daaltofalsdezuurstofhuishouding vande
bodemzichwijzigt.Hetfilterzandheefteen
lageadsorptiecapaciteit,waardoorde fosfaat26
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verwijderingsefficiëntie vanbeperkteduuris.
VolgensVansina12'raakthetzandsubstraatvan
veelfiltersbinnenééntotdriejaar verzadigd
metfosfaat, waardoor fosfaatverwijdering
sterk afneemt.
Omfosfaatverwijdering in infiltratiefdters
teverbeterenworden mdepraktijk somshulpstoffen zoalsijzervijlsel, ijzeroer enschelpengritbijgemengd methetzand.Ditleidtmeestal2),maarnietaltijd duurzaam,totde
gewenstelagefosfaatconcentratics. De'handleidinghelofytenfilters voorIBA-systemen'van
VROM/Kiwageeft eveneensaandatde fosfaatvcrwijderingscapaciteitvan helofytenfilters
sterkkanwordenverbeterddoorvermenging
vankalk,ijzerofaluminium methet filterzand.Hetisechternietbekendwelkebindingsmechanismen hierbij eenrolspelenen
hoeveeleninwelkevormhulpstoffen moeten
wordentoegevoegdomeenefficiënte fosfaatverwijderingteverkrijgen.
Onderzoek
Metbehulpvanliteratuuronderzoek en
laboratoriumexperimenten isonderzochtwelkehulpstoffen debeste fosfaatverwijdering

dehulpstofmoetstabielzijn inwateren
nietuitspoelen ofhethelofytenfilter verstoppen;
het isbijvoorkeureenstofwaarvoorgeen
milieubeperkingen gelden;
destofmoetnietteduurzijneninruime
matevoorhanden.
Inbodemswordtfosfaat geadsorbeerd
doorkalkenijzer-en aluminiumverbindingen7''8)'10)'1''.Devormwaarinhetijzeren
aluminium indebodemaanwezigzijn,isvan
grootbelang.Goedefosfaatbinders zijn ijzerofaluminiumhydroxiden. Fosfaat wordthieraangebondendoorhetuittewisselenmetOH-groepenaanhetoppervlak6'.Debindingscapaciteitwordtmedebeïnvloeddoorde
zuurgraad enderedoxpotentiaal.
Kalk,indevormvancalciet,'bindt'het
fosfaat doorophetcalcictoppcrvlakcalciumfosfaatkristallen tevormen.Dekristallen
groeienzolangdefosfaatconcentratie hogeris
dandeverzadigingsconcentratievancalciumfosfaat'«!.
Devolgendestoffen enmaterialen,volgens
deliteratuur goedefosfaatbinders endeelsin
natuurlijke bodemsvoorkomend,zijnophun
geschiktheid voortoepassingininfiltratiefdters getest:
Surinaamsebauxiet(aluminiumhydroxidej,
ijzeroer (eenijzer-IIIhydroxide specifiek
afkomstig uitbodemsopdeVeluwe),
ijzerzand(gevormdinbodemsopdeVelu-
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wewaarbijopgelostijzer isneergeslagen
alscoatingomzandkorrels),
kalk(calcietbolletjes uiteen wateronthardingsinstallatic,Limburgsemergelen
puurcalcietpocdcr),
metallisch ijzervijlsel (dezestofwordt
getest,omdathetveelwordttoegepastin
infiltratiefilters).
Doormiddelvanschudproeven isdefosfaatbindende capaciteitenreactiesnelheid
bepaaldvanbovenstaandestoffen. Dezestofeigenschappenzijn alsinvoergebruikt ineen
hydrogeochemisch computermodel(SOLUTE).
Ditgeeft demogelijkheid ombijverschillende
hoeveelhedenfosfaatbinder enverschillende
conditiesdeconcentratievanheteffluent met
detijd temodelleren.

Opbouw onderzoek
stap
stap1:
allehulpstoffen

bewerking

doel

schudproeven met fosfaathoudende
oplossingen hulpstoffen

stap2a:
bauxiet, ijzeroer
en-vijlsel

bepalenvanFreundlich isothermen
adsorptiekinetiek

bepalenvanhoeveelheid
fosfaat datpergramstofkan
wordengebondenensnelheid
vandiereactie

stap3a:
bauxiet, ijzeroer

invoeringresultatenstap2ain
computermodelSOLUTE

berekenen fosfaatconcentratie
ineffluent tegendetijd

stap2b:
ijzervijlsel

oxidatieproeven

bekijken vangedragijzer met
enzondercontactmetlucht

stap3b:
ijzervijlsel

kolomproeven

testen fosfaatadsorptie,
bepalenredoxconditiesbij
verschillende hoeveelheden
ijzer,bekijkenoxidatieproducten

Metijzervijlsel zijndaarnaast kolomproevenuitgevoerd.Voordeproevenisgekozen
vooreenzelfde watersamenstellingendebiet
alshethelofytenfilter indeEfteling.Deopeenvolgendeexperimentelestappenzijn samengevatinkader1.
Resultaten
Bauxiet
Bauxietisinstaatdefosfaatconcentratie in
deoplossingvoldoendetedoendalen(onder
0,15mg/l).BijmodelleringmetSOLUTEblijkt
echterdatdecontacttijd tussenbauxietende
oplossingineeninfiltratiefilter tekortis(ofde

stoffen metbeste fosfaatbindendecapaciteitvinden

absorpriereactie tetraag)voorhet verkrijgen
vanhetgewenstelagefosfaatgehalte. Inde
schudproeven isdeconracttijd langer(zeker
tienkeerlanger)dandecontacttijd in infiltratiefilters.Tevensisberekenddatvooreen
effectieve fosfaatbinding van15jaar(metfosfaatdagbelasting zoalsindeEfteling) een
bauxietlaagvanenkelemetersdiknodigis.Dit

iseenonoverkomelijk nadeelvoordetoepassingvanbauxiet.
Ijzeroer
Ijzeroer blijkt fosfaat zeergoedteadsorberen.NetalsbijbauxietechterblijktuitberekeningenmetSOLUTEdatdeadsorptiereactiete
traagisvoorvoldoendedalingvande fosfaar-

Samenkhntenngvanzandenmcynenetuithetkolomexperimentmetijzervijlselmeteengroottevanmeerdantweecentimeterdoorsnede.

H 2 0 # zozooi

27

PLATFORM

concentratie.Eenandernadeelvanijzeroeris
dathetsneluiteenvalt inwater,waardoorhet
filter kanverstoppenofherijzeroerkanuitspoelen.
Ijzerzand
Indeschudproeven metijzerzand iseen
zeergeringeafname vande fosfaatconcentratie
indeoplossingwaarneembaar.Dehoeveelheid
ijzer inhetzandwastegeringvooreengoede
fosfaatbinding. Daaromisfosfaatbinding aan
ijzerzand nietgemodelleerd.

Kalk
Geenvandedriesoortenkalkblijkt het
opgelostefosfaat toteenconcentratievan0,15
mg/lteverwijderen.De calciumfosfaatkristallendieophetkalkoppervlakontstaan,groeien
nietbijdegebruiktelage fosfaatconcentraties.
Bijeentienkeerzohogefosfaatconcentratie[6
mg/l)wordencalciumfosfaten wélgevormden
neemtdefosfaatconcentratie aanzienlijk aftot
3,3 mg/L
Ijzervijlsel
IJzervijlselisgoedinstaatomde fosfaatconcenttatieteverlagentotminderdan0,15
mg/l.Metijzervijlsel zijnkolomexperimenten
uitgevoerdomhetsorptieprocesnaderte
ondetzoeken.Uitdezeptoevenblijktdatde
fosfaatverwijdering voldoendesnelverloopr.
Fosfaatvetwijdering doorijzervijlsel treedtop
doordat hetijzerincontactkomtmetzuurstofhoudend watetenoxideert.Hierdoorontstaanverschillende ijzer(hydr)oxidemineralen
metverschillendestofeigenschappen. Opde
zuurstofrijkste plaatsenindekolommen
wordteenfijnkorreligamorfijzerhydroxide
meteengrootfosfaatbindend vermogen
gevormd.
Vervolgenswordtmagnetietgevormd
voornamelijkopplaatsenmeteenlagerezuurstoftoevoer. Demagnetiet vormteencoating
omzandkorrels,waardoorzesamenklonteren
(ziefoto).Dezeklontets(bestaandeuitzanden
magnetiet)groeienverdernaarmatemeer
magnetietwordtgevormd.Deverwachtingis
dathetfilterdichtslibtalsteveelmagnetiet
wordtgevormd.Bovendienbindt magnetiet
nauwelijks fosfaat.
Opplekkenwaarhetwaterindekolommenbijnastilstaatendezuurstoftoevoer tot
bijna nuldaalt,reageerthetmetallisch ijzer
tothetzogeheten'greenrust'.Hietbijstijgtde
zuurgraad sterk,zelfstotbovendero,5.Een
hogezuurgraad inhetwaterverlaagtdefosfaatbindende capaciteitvanhydroxidenaan-
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zienlijk.Bovendienkunnenonder zuurstofarmeomstandigheden aan ijzer(III)oxides
gebondenfosfaren weervrijkomen.

LITERATUUR

I]

FreemanJ. enD. Rowell {1981).The adsorption and precipitation ofphosphateonto calcite.J ofSoilSciencevol.32,
pag.75-84-

Eennadeelvanmerallischijzer isdatde
oxidatieprocessen zeersnelgaan.Hetineen
filter aangebrachte ijzerzalwaarschijnlijkal
binnen enkelemaandengeoxideerd zijn.Het
fosfaatbindende oxidatieproduct,deamorfe
ijzerhydroxide, kanvrijsneluirherfilterspoelen.Overdepreciezehoeveelhedenbijtemengenijzerendesnelheidvanoxidatieenuitspoelingisopgtondvanditonderzoeknog
geenuitspraaktedoen.

z)

Hartjes H. {1995}. Helofytenjilters en waterfccyclinsj". Ver-

3;

KadlecR. enR. Knisjht [1996).Treatment wetfands.

4)

Maeseneer [1995).Helofytenfilters en waterrecydinsj. Ver-

5;

NancoIIas en Koutsoukos (1980]. Calcium phosphate

slag symposium.

slag symposium.

nucleation andgrowth in solution. Pto$. Crystal^jrowth
charact, vol.3,pag.77-102.
6)

Parjitr R., R.Atkinson enS.Smart [1975]- The mechanism
o/phosphatefixation by ironoxides.Soilsci.soc.Am.J,vol
39,pag. 837-841.

Conclusies
Bijdegetesteconcentratiesvan0,6mgP/l
inhetinfluent wordtde fosfaatconcentratie
doorkalkenijzerzand nietverlaagdtotonder
denorm(0,15mg/lP).Bijeenveelhogerefosfaatbelasting vanmeerdant>mg/lwordtwél
eenaanzienlijke fosfaatverwijdering waargenomenbijkalk.Bauxietenijzeroer bindenwél
fosfaat bijdegetesteconcentratievan0,6mg/l.
Defosfaatbinding verlooptvolgensmodelstudieechtertetraagindekorte contacttijd
tussenfosfaatbindende stofenwaterin infiltratiefilters. Ijzeroer isdaarnaasrnietgoed
bruikbaar,omdat hetsneluiteenvaltinwater
enuitspoeltofhetfilterverstopt.Tenslotte
zijnvanbeidehydroxidendusdaniggrotehoeveelhedennodig,datzealleenaldaardoor
ongeschikrzijnvoorherbeoogdedoel.

7]

Parfttt R.(1989). Phosphate reactionswith natural allophane,jerrihydnte and aoethite.J. ofSoilSciencevol.40,
pafl.359-36?-

8]

Rajan S.enH. Watkmson {1976).Adsorption ofselenite
and phosphate on anallophane clay. Soilsci.soc.Am.J.vol.
40, pafl. 51-54.

9)

RydenJ.,J. McLaughlin en K.Syers [1977]- Mechanismsof
phosphate sorption bysoilsand hydrousferric oxidegel.J.
ofsoil sciencevol. 28,pag. 72-92.

10) RydenJ. enj. Syers{1977).Desorption and isotoptc
exchange relationships ofphosphatesorbed bysoils and
hydrousfeme oxidegel.j . ofsoilscience vol.28, pag. 596609.
II)

Van BuurenJ., H. Hartjes enR. Kilian [1998). Toepassingsmogelijkheden van helofytenfilters bydecentrale
santtatie. H ; 0 nr. 23, pag. 29-31.

iz)

Vansina F. {1994).Helofytenfilters, een natuurlijk waterzuiverin^ssjysteem dat kansen heeft. Het Innenieursblad
nr. 4.

Ijzervijlsel bindthetfosfaat voldoendesnel
enbrengtdeconcentraties totonderdenorm
van0,15mg/LHierbij zijneentweetalkanttekeningenteplaatsen.Teneerstereageerrhet
ijzervijlsel zeersneltotijzerhydroxide, dat
weliswaardefosfaatbinding totstand brengt,
maarooksneluitspoelt.Tentweedewordener
inzuurstofarme conditiesbijproducten (magnetietengreen-rust)gevormd,dienauwelijks
fosfaat bindenenhetfilterzelfskunnendoen
dichtslibben.Indebodemlaagvan ïnfiltatiefilterswaarijzervijlsel wordrbijgemengd moet
duswotdenvoorkomendat zuutstofarme
omstandigheden ontstaan.
Opgemerkrdientnogtewordendatbijde
experimentengeenrekeningisgehoudenmer
deopnamevanfosfaat doordeplantenin
helofytenfilters. Deuiteindelijke hoeveelheid
hulpstofdienodigisendeuiteindelijke fosfaatconcentratie vanheteffluent zullendaatominhelofytenfilters lägetzijndanisvoorspeldindeexperimenten.Ookisgeen
aandachtbesteedaaneventueletoxiciteitvan
hulpstoffen.

13) ViolanteA.,C.Colombo enA.Buondonno (1991).Competitive adsotptton ofphosphate and oxalate byaluminum
oxides. Soilsci.soc.Am.J.vol. S5,paß. 65-70.
14] VROM/Kiwa [1998).Handleidm/j helojytenfilters voor
IBA-systemen.
15] Wolstenholme R. enC.Bayes[1990).Anevaluation of
nutrient temoval bythe reed bed treatment system at Valleyjleld, Fife, Scotland. Uit 'Constructed wetlands inwater
pollution control'van P. CooperenB.Findlater.

