Ontwikkeling van magnetische defosfatering

Inleiding
In het kader van het Noordzee-Actieplan
en het Rijn-Actieprogramma wordt ernaar
gestreefd de fosfaatbelasting op de Rijn en
de Noordzee in 1995 te halveren ten
opzichte van de belasting in 1985.
Verwacht mag worden, dat het beleid
na 1995 is gericht op een verdergaande
verlaging van de fosfaatbelasting.
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Voor het bereiken van deze doelstelling,
en ook om adequaat te kunnen reageren
op aanscherpingen in het P-emissiebeleid
na 1995, is er op korte termijn behoefte
aan defosfateringstechnieken, waaraan de
volgende eisen worden gesteld:
- een verregaande reductie van de
P-concentratie;
- geen produktie van slecht afzetbare
reststoffen, die als afval worden
beschouwd;
- geen nadelige effecten op de
stikstof-verwijdering van waterzuiveringsinstallaties;
- kosteneffectief ten opzichte van andere
technieken of combinaties van technieken.
Magnetische defosfatering is één van de
technieken die deze potenties heeft.
Het principe van magnetische defosfatering en de resultaten van de eerste
semi-technische testen zijn reeds eerder
beschreven in dit blad [Van Velsen e.a.,
1988]. In dit artikel worden de verdere
ontwikkelingen van het proces
gepresenteerd.
Het ontwikkelingsproject
Op basis van de goede resultaten van de
eerste testen met magnetische
defosfatering is het project 'Ontwikkeling
van Magnetische Defosfatering voor
Toepassing op Praktijkschaal' gestart.
Het project is uitgevoerd door Smit
Nymegen en Haskoning BV.
Voor de uitvoering is een bijdrage in de

Samenvatting
Op basis van de positieve resultaten van een haalbaarheidsonderzoek is het
systeem van magnetische defosfatering in het afgelopen jaar verder ontwikkeld
en opgeschaald.
Testen met een mobiele test-installatie op een aantal rwzi's gaven aan, dat
magnetische defosfatering algemeen toepasbaar is om het P-gehalte van
effluenten te reduceren tot waarden van 0,5 mg P/l en lager. Tevens is het
volledige systeem opgeschaald tot een capaciteit van 50 mVuur en getest op de
rwzi Groesbeek-Breedeweg.
De ervaringen met de 50 m^/uur-installatie vormen de basis voor het ontwerp van
een tweetal demonstratie-installaties op praktijkschaal, die in 1990 zullen worden
gerealiseerd.
Voor het restprodukt zijn afzetkanalen geïdentificeerd, die nog verder uitgewerkt
moeten worden.
De kosten van magnetische defosfatering op rwzi's tot een totale P-reductie van
circa 90%,variëren van f 15,-/i.e. tot f 24,-/i.e., afhankelijk van de capaciteit van
de zuiveringsinstallatie.

kosten verstrekt vanuit de Stimuleringsregeling Milieutechnologie - Water door
het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en
door het ministerie van Verkeer en
Waterstaat.
De hoofddoelstelling van het project was
het ontwikkelen en optimaliseren van het
systeem van magnetische defosfatering
voor toepassing op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), met inbegrip van het
identificeren van de hergebruiksmogelijkheden van het kalkfosfaatrestprodukt.
In het project is vooral nadruk gelegd op
de defosfatering van effluent met kalk als
precipitatiemiddel. De streefwaarde voor
de P-eindconcentratie bij deze toepassing
is 0,5 mg P/l. De toepassing van
magnetische defosfatering voor een
verdergaande P-verwijdering van reeds
gedefosfateerd effluent heeft minder aandacht gekregen omdat de vooruitzichten
voor toepassing in Nederland op korte
termijn beperkt zijn. Hier wordt volstaan
met op te merken, dat bij semitechnische
testen op de rwzi's Norre Aby
(Denemarken) en Thalwill (Zwitserland)
P-eindconcentraties zijn bereikt beneden
0,10 mg P/l na respectievelijk biologische
defosfatering en chemische simultaanprecipitatie.
In het kader van het project zijn testen
uitgevoerd met een 10 mVuur magneetopstelling op diverse rwzi's. Deze testen
hadden tot doel de algemene toepasbaarheid van magnetische defosfatering vast
te stellen.
Tevens is een 50 mVuur magneet
ontwikkeld en gebouwd. In tegenstelling
tot de 10 mVuur test-opstelling, waarin
een supergeleidende magneet is geïnstalleerd, is de magneet van de 50 mVuur
test-installatie gebaseerd op conventionele
elektromagneten. De magneetopstelling is
getest en geoptimaliseerd op de rwzi

Groesbeek-Breedeweg. Naast de
magneetmodule bestond de testinstallatie
in Groesbeek uit een voorbehandelingseenheid voor de dosering/menging van
kalk, magnetiet en polymeer èn een
magnetietterugwininstallatie. De installatie
in Groesbeek bevatte alle functionele
componenten van een praktijkinstallatie.
Op basis van de ervaringen met de
50 mV uur installatie wordt momenteel
een demonstratie-project voorbereid.
De planning is erop gericht een tweetal
demonstratie-installaties op praktijkschaal te realiseren in het eerste halfjaar
van 1990.
Algemene toepasbaarheid van
magnetische defosfatering
Magnetische defosfatering met kalk als
precipitatiemiddel is getest op een vijftal
rwzi's. Het belangrijkste criterium voor de
selectie van de rwzi's was het type
zuiveringsinrichting. Bovendien is er bij
de selectie gestreefd naar een zo groot
mogelijke variatie in de hardheid van het
water, omdat de hardheid van het water
invloed heeft op de kalkdosering en op
de vorming van kalkfosfaatdeeltjes.
De geselecteerde rwzi's waar testen zijn
uitgevoerd, zijn aangegeven in tabel I.
De testen zijn uitgevoerd met de semitechnische magneetopstelling, beschreven
in het voorgaande artikel [Van Velsen e.a.,
1988]. De meeste testen zijn voorbereid
TABEL I- Geselecteerde rwzi'svoor uitvoering
magnetische defosfatenngstesten.

rwzi

Type
zuivering

Holten
Hilversum -Oost

actief slib
oxydatiebed

Blaricum
Heiloo
Huizen

oxydatiesloot
acticfslib
actief slib

Hardheid
(Duitse
graden)
7,5
7-11
7
15
7
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concentratie en de gemiddelde
P-eindconcentratie van een aantal cycli
met een ingeregelde magneetopstelling.
Hierbij moet worden aangetekend, dat
ook na inregeling van de opstelling nog
procescondities zijn gevarieerd om zoveel
mogelijk informatie te verzamelen tijdens
de testen.

en begeleid met experimenten op
laboratoriumschaal.
Na opstelling en aansluiting op locatie is
de magneetinstallatie ingeregeld. Bij de
inregeling is onder andere de orde van
grootte van de standtijd vastgesteld.
De standtijd is de periode, dat de magneet
continu in werking is, totdat het filter moet
worden gespoeld. In de testen is de standtijd arbitrair gesteld op de periode vanaf
het begin van de cyclus totdat magnetiet
zichtbaar wegspoelt met het effluent. Op
basis van de ervaringen bij het inregelen
is een testprogramma opgesteld.
Tijdens elke cyclus zijn verdeeld over de
standtijd 4 tot 5 monsters genomen van
het effluent van de magneet. De monsters
zijn verzameld en na afloop van de test
geanalyseerd op P-totaal. Op elke locatie
zijn testen uitgevoerd over een periode
van 2 tot 4 weken.
De magneetspoelingen zijn per rwzi
verzameld en samengevoegd tot één
monster. Na afloop van de testen is het
monster naar Nijmegen gebracht en
gebruikt voor de ontwikkeling van een
methode voor de magnetietterugwinning.
Na afscheiding van de magnetiet is de
samenstelling van het restprodukt per
locatie vastgesteld.

Uit tabel II blijkt, dat op de rwzi's Holten,
Blaricum, Heiloo en Huizen met
magnetische defosfatering P-totaal
eindconcentraties kunnen worden bereikt
van 0,5 mg P/l en lager. Alleen op de rwzi
Hilversum-Oost is met uitsluitend kalk de
nagestreefde P-eindconcentratie van
0,5 mg P/l niet gehaald. De maximaal
bereikte P-eindconcentratie bedroeg
0,9-1 mg P/l, hetgeen overeenkomt met
een P-verwijderingsrendement van
90-92%. De P-eindconcentratie kon
worden verlaagd door een hoge kalkdosering te combineren met ijzerchloridedosering. Bij een kalkdosering van
180 g/m 3 , een ijzerchloride-dosering van
80 g/m 3 en een polymeerdosering van
5 g/m 3 werden P-eindconcentraties
bereikt van 0,17-0,37 mg P/l. De oorzaak
van de afwijkende resultaten op de rwzi
Hilversum-Oost is niet bekend. Mogelijk
komen in het effluent van de rwzi fosfaathoudende deeltjes voor, die niet worden
gebonden aan het magnetiet.
Tijdens de testen is inzicht verkregen in
de factoren, die de standtijd van de
magneet beïnvloeden. De lengte van de
standtijd is zowel technisch als
economisch van belang. Technisch, omdat

De resultaten van de testen op de rwzi's
zijn samengevat in tabel II, tesamen met
informatie over de betrokken installaties
en de procescondities tijdens magnetische
defosfatering.
In tabel II is de P-eindconcentratie
vermeld van de cyclus met de laagste

TABEL II - Procescondities enresultaten van magnetische defosfatermgstesten op verschillende rwzi's.
rwzi

Holten

Hih ersum-Oost

Blaricum

Heiloo

gegevens rwzi
(i.e.)
capaciteit
max. wateraanvoer (mVu)

54.000 '
910

77.000 i

-

30.0002
1.350

45.000 l
1.380

5
13
11
10

12
77
11
19
15

8
41
8
1
11

5
58,8
6,5
7
10 8,7

10
49,5
7
21,7

(m3/uur)
(T)
(kg/m 3 )
(g/m 3 )-'

10
0,2-0,4
1
4
11

10
0,2-0,3
1
3-8
10,7-11,7

10
0,2
1
5
10,2-11,6

10
0,2
1
2-6
10,5-11, 5

10
0,2
1
3
9,7-11,5

(mg P/l)
(mg P/l) >
(mg P/l) '
(min.)

9,2
0,31
0,73 <8)
10

11,3
0,87
1,46 (9)
7-13

7,1
0,45
0,65 (7 }
5-14

2-8
0,38
0,58 (9)
6-10

effluent r w z i 3
BZV 5
CZV
P-totaal
N-kjeldahl
droge stof
testcondities
debiet
veldsterkte
magnetietdosering
polvmeerdosering
pH
testresultaten
Pin
Puit één cyclus
Puit gemiddelde
standtijd
1

(mg/l)
(mg/l)
(mg P/l)
(mg N/l)
(mg/l)

-

4,9
0,13
0,36 (8)
>20

i.e.op basis van 54 g BZV5/i.e., dag
i.e.op basis van 40 g BZV5/i.e., dag
effluentgegevens afkomstig van waterkwaliteitsbeheerders
1
toegepast polymeer is Praestol 2540
5
laagste gemiddelde P-conccntratie tijdens één cyclus
()
gemiddelde P-eindconcentratie van meerdere cycli na inregeling van de magneet.
Het aantal cycli is tussen haakjes aangegeven.

2

3

Huizen
56.000 '
2.100

bij standtijden korter dan circa 20 minuten
de schakelfrequentie in praktijkinstallaties
hoog wordt. Het economisch belang van
de lengte van de standtijd is, dat bij
afnemende standtijden de capaciteit van
de magnetietterugwininstallatie toeneemt.
De standtijd van de magneet bleek
afhankelijk te zijn van de samenstelling
van het water, van de hoogte van de
kalkdosering en van het debiet over de
magneet. Op de meeste locaties varieerde
de standtijd in de testopstelling tussen 10
en 20 minuten. Bij extreem hoge kalkdoseringen, zoals 400 g/m 3 op de rwzi
Huizen, liep de standtijd sterk terug.
Wanneer echter bij deze hoge kalkdosering het debiet wordt verlaagd,
neemt de standtijd exponentieel toe.
Van dit gegeven kan gebruik worden
gemaakt bij de dimensionering van
praktijkinstallaties, omdat extreem hoge
kalkdoseringen alleen nodig zijn bij gering
wateraanvoer (dwa), wanneer de magneetinstallatie hydraulisch onderbelast is.
De testresultaten geven aan, dat de
nagestreefde P-eindconcentratie van
0,5 mg P/l bereikt kan worden bij een
inductie van 0,2 T. Een dergelijke inductie
kan met een conventionele magneet
worden opgewekt. Verder bleek, dat een
toename van de inductie van 0,2 T tot
0,6 T geen significante invloed heeft op de
P-cindconcentratie en op de lengte van de
standtijd.
De kalkdosering, nodig om de pH te
verhogen tot een waarde van 10,5-11 is
locatie-afhankelijk en varieerde van
100 g/m 3 tot 400 g/m 3 . Naarmate de
hardheid van het water toeneemt is de
kalkdosering hoger.
De kalkdosering bleek ook niet constant te
zijn op een individuele rwzi. Bij droog
weer aanvoer is de kalkdosering hoger
dan bij regenweer aanvoer. De hogere
kalkdosering tijdens dwa-situaties is
waarschijnlijk het gevolg van de aanwezigheid van C 0 2 in het effluent.
Uit laboratoriumexperimenten met
effluent van de rwzi Huizen zijn indicaties
verkregen, dat de kalkdosering tijdens
dwa-situatic kan worden gereduceerd met
circa 50% door het water eerst te
beluchten. Bij beluchting wordt C 0 2 uit
het water gestript.
Na magnetische defosfatering heeft het
effluent een pH van 10,5-11. Vóór lozing
moet de pH worden teruggebracht tot een
waarde van 8-8,5. De pH kan worden
gereduceerd door zuurdosering en/of door
C02-absorptie. Titraties met het gedefosfateerde effluent van de rwzi Huizen
gaven aan, dat voor de pH-neutralisatie
circa 2,5 equivalent zuur per m 3 nodig is.
Momenteel wordt onderzocht of pH-

TABEL III - Samenstelling restprodukt van de semi-techni ehe experimenten op verschillende rwzi's.
rwzi
Analyse

Eenheid

droge stof
glocircsi
stikstof
fosfaat als
calcium als
magnesiun
kalium als

%

cadmium
chroom
koper
nikkel
lood
zink
arseen

(N)
>,O s
CaO
a l s , vlgO
(C 2 0
(Cd)
(Cr)
(Cu)
(Ni!
Pb:
(Zn)
(As)

Holten

% van ds
°/o van ds
% van ds
% van ds
% van ds
% van ds

100
93
0,15
8,2
45,0
1,47
0,20

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<1
9
61
22
10
82
2,3

neutralisatie ook met C 0 2 kan worden
uitgevoerd.
De samenstelling van het restprodukt van
de verschillende rwzi's is weergegeven in
tabel III.Tabel III laat zien, dat het
gehalte aan zware metalen in alle gevallen
gering is. Het fosfaatgehalte in het restprodukt is afhankelijk van de hoogte van
de kalkdosering en van het P-gehalte van
het effluent vóór defosfatering.
Systeemontwikkeling en
schaalvergroting tot 50 mVuur
In het kader van het project is een
volledige installatie voor magnetische
defosfatering ontworpen, gebouwd en
getest. De installatie heeft een ontwerpcapaciteit van 50 mVuur en is in
december 1988 opgesteld op het terrein
van de rwzi Groesbeek-Breedeweg.
In eerste instantie is de installatie op
onderdelen getest en geoptimaliseerd.
In april 1989 is gedurende vier weken een
duurproef uitgevoerd.
De rwzi Groesbeek-Breedeweg is een
actief-slibinstallatie met een ontwerpcapaciteit van 11.500 i.e.
De 50 mVuur installatie bestaat uit de
volgende onderdelen.
1. Wateraanvoer en voorbehandeling
De voorbehandeling wordt uitgevoerd in
de doseer-/floccolatie-eenheid van de
10 mVuur testopstelling. [Van Velsen e.a.,
1988], Deze eenheid is gedimensioneerd
op een hydraulische capaciteit van
50 mV uur.
2. De magneet
Een schematische doorsnede van de
magneet is weergegeven in afb. 1. Het
voorbehandelde effluent wordt door een
centrale opening van bovenaf aangevoerd
en wordt vervolgens opwaarts door een
filtermatrix gestuwd. In de filtermatrix
worden de magnetiseerbare deeltjes
afgevangen. Het water wordt afgevoerd
door openingen in het deksel van de

Hilversum
99,7
90
0,34
8,38
41,4
1,49
0,21
<1
32
170
68
25
240
2,9

Blaricum

I leiloo

100
91
0,27
9,76
34,8
2,37
0,41

99,0
93
0,18
5,48
44,2
0,98
0,18

<1
18
130
48
25
300
5,0

<1
6
76
24
10
170
2,7

Huizen
22,8
94
0,21
4,3
38,5
1,38
0,28
<1
24
66
51
20
140
3,6

magneet. In de bodem van het magneethuis is een opening aangebracht voor de
afvoer van de magneetspoelingen.
De opening is afgesloten met een
snelwerkende afsluiter.
Bij verzadiging van de filtermatrix wordt
de magneet uitgeschakeld en het filter
teruggespoeld met behulp van door
druklucht gedreven spoelwater. Onder de
magneet is een opvangbak aangebracht,
w!aarin de magneetspoelingen worden
verzameld voor behandeling in de
magnetietterugwininstallatie. Voor de
magneet is een filterconfiguratie ontwikkeld, die voldeed aan de ontwerpspecificatie, namelijk een standtijd van
minimaal 20 minuten bij een debiet van
50 mVuur. De filterconfiguratie bestaat uit
een matrix in het lage-gradiënt gebied
voor de invang van het grootste gedeelte
van het magnetiet en een andere matrix
in het hoge-gradiënt gebied voor de
polishing van het effluent.
Afb. 1 - Doorsnede 50 m^/uur magneet.

3. De magnetietterugwininstallatie
De installatie bestaat uit een voorbehandelingsvat, waar door middel van
intensief mengen en ultrasone
behandeling het kalkfosfaat wordt
losgetrild van het magnetiet, en een
magnetische drumseparator voor het
selectief afscheiden van het magnetiet.
De gemiddelde verblijftijd van het
mengsel in het voorbehandelingsvat is
20-25 minuten.
Na het testen van de procesonderdelen is
in april 1989 een duurproef uitgevoerd
van 4 weken. In deze periode zijn op
werkdagen zoveel mogelijk cycli van de
magneetmodule uitgevoerd. Het bleek
niet mogelijk meer dan 8-12 cycli per dag
uit te voeren vanwege stagnaties in de
wateraanvoer en omdat regelmatig kleine
aanpassingen moesten worden uitgevoerd.
In totaal is circa 4.000 m 3 effluent tijdens
de duurproef behandeld. De magneetspoelingen zijn opgevangen en na
indikking verwerkt in de magnetietterugwininstallatie. Het teruggewonnen
TABEL IV - Procescondities magnetische defosfatering
tijdens de duurproef
Kalkdosering

Polymeerdosering
Polymeer

207 g / m '
147 g / m '
280 g/m î
Edelwil
11
10,3
11,7
uit terugwininstallatie
2,5-3 g/m 3
Praestol 2540

Inductie magneet
Standtijd
Debiel magneet

0,2 T
15-30 minuten
50 m V u u r

Kalk
pil

Magnetiet

: gemiddeld
minimum
maximum
: gemiddeld
minimum
maximum
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magnetiet werd weer gebruikt in het
proces. Halverwege de duurproef is 70 kg
nieuw magnetiet toegevoegd ter suppletie
van de magnetietvoorraad in het systeem.
Het afgescheiden kalkfosfaatrestprodukt is
verzameld en gebruikt voor het uitvoeren
van ontwateringstesten.
Tijdens de duurproef varieerde de standtijd van de magneet tussen 15 en
30 minuten. De standtijd werd handmatig
ingesteld op basis van het magnetietgehalte in het effluent.
Bij magnetietgehaltes boven 10 g/m 3 werd
de standtijd verkort. Deze werkwijze had
tot gevolg, dat de magnetietverliezen met
het effluent groter zijn dan in een praktijkinstallatie, waar een meer conservatieve
standtijd zal worden ingesteld.
De procescondities tijdens de duurproef
zijn samengevat in tabel IV, terwijl de
resultaten zijn weergegeven in afb. 2. In
aft). 2 zijn de daggemiddelden van de
P-ingangsconcentratie, van de P-eindconcentraties en van de magnetietconcentratie in het effluent aangegeven.
De resultaten van de duurproef geven
aan, dat de beoogde P-eindconcentratie
kan worden bereikt bij een langdurige
bedrijfsvoering èn met toepassing van
teruggewonnen magnetiet. De gemiddelde
P-eindconcentratie was 0,51 mg P/l.
Uit een continu-bemonstering door het
Zuiveringsschap Rivierenland bleek
voorts, dat magnetische defosfatering een
substantiële verlaging van het BZV- en
CZV-gehalte tot gevolg had. De gemiddelde BZV- en CZV-reductie
bedroegen respectievelijke 64% en 28%.
Uit de magnetietbalans van de duurproef
bleek, dat het totale magnetietverlies circa
1,1% was van de gedoseerde hoeveelheid.
Ongeveer de helft hiervan is toe te
schrijven aan magnetiet in het effluent van
de defosfateringsinstallatie. Het
magnetietgehalte in het effluent was
gemiddeld 6,2 mg/l. In praktijkinstallatics
met een verbeterde filterconfiguratie en
een meer conservatieve instelling van de
standtijd kan het gemiddelde magnetietgehalte van het effluent worden teruggebracht tot 2-3 mg/l.
In het begin van de duurproef nam het
P-gehalte in het teruggewonnen magnetiet
snel toe tot circa 1mg P/g droge stof.
Dit wijst erop, dat op dat moment de
ontkoppeling van kalkfosfaat en magnetiet
niet volledig is. Na een aantal hergebruikscycli nam het P-gehalte in de
magnetiet niet meer significant toe.
Er vond geen verdere P-ophoping plaats
in het systeem en de ontkoppeling van
magnetiet en het ingevangen fosfaat werd
volledig.
Voor de duurproef is ook een kalkbalans
opgesteld. Hieruit bleek, dat ongeveer de

effluent
magnetielroncentratie
lg/m']

Plot
tag P/11

RFIn R
1

2

1

3

2

3

-dag
- week

I

Afb.2 -Resultaten (daggemiddelden) van deduurproefmetmagnetische defosfateringop de
rwzi Groesbeek-Breedezveg.

helft van de gedoseerde kalk het systeem
verlaat in de vorm van restprodukt.
De resterende kalk was waarschijnlijk
achtergebleven in het effluent van de
magneet. Dit is in overeenstemming met
een zuurdosering van circa 2 equivalenten/m 3 om de pH te verlagen van
10,8 tot 7.
Toepassing in de praktijk
Naast de technische prestaties van
magnetische defosfatering is de praktijktoepassing afhankelijk van een gegarandeerde afzet van het restprodukt en
van de kosten van het systeem.
Bij magnetische defosfatering met kalk
komt een restprodukt vrij, dat hoofdzakelijk bestaat uit calciumcarbonaat en
calciumfosfaatverbindingen.
De restproduktie per inwoner bedraagt
12-24 kg droge stof per jaar op basis van
het uitgangspunt, dat de totale afvalwaterproduktie (dwa + rwa) 60 m 3 per inwoner
per jaar is.
Potentiële afzetmogelijkheden voor het
restprodukt zijn de landbouw en als
grondstof in de industrie.
Bij afzet in de landbouw wordt in eerste
instantie gedacht aan toepassing voor
onderhoudsbekalking. Op grond van
analyses en groeiproeven, uitgevoerd door
het Nederlandse Meststoffen Instituut kan
worden gesteld, dat het restprodukt
voldoet aan de eisen, die worden gesteld
aan een kalkmeststof. De effectieve zuurbindende waarde van het produkt is circa
200 kg CaO per ton droge stof.
Momenteel loopt een aanvrage voor een
proefontheffing van het Meststoffenbesluit voor het restprodukt. Met een
dergelijke ontheffing mag het restprodukt
worden verhandeld.
De potentiële afzetmarkt van het rest-

produkt voor onderhoudsbekalking is
groot. De reststofproduktie van
24-28 miljoen inwoners kan in principe de
traditionele kalkmeststoffen (exclusief
schuimaarde) vervangen.
Belangrijke aandachtspunten bij deze
toepassing van het restprodukt zijn:
- de aanwezigheid van fosfaat, wanneer
dat slecht opneembaar is voor planten;
- de garantie van de kwaliteit;
- logistieke aspecten, zoals opslag en
transport.
Het restprodukt kan in principe ook
worden toegepast als toeslaggrondstof bij
de produktie van fosfaat en bij de
kunstmestproduktie. Bij deze toepassingen
van het restprodukt is het afzetpotentieel
groot, wanneer het fosfaatgehalte in het
produkt wordt verhoogd tot circa 30%. Dit
is het fosfaatgehalte in de conventionele
grondstoffen voor deze bedrijfstakken.
Op basis van de resultaten van het
ontwikkelingsproject zijn de kosten van
magnetische defosfatering indicatief
opgesteld. Hierbij zijn de magnetische
defosfateringsinstallaties zodanig
gedimensioneerd, dat de totale P-reductie
op jaarbasis circa 90% bedraagt. Dit
betekent, dat alle dwa en een gedeelte van
de rwa wordt gedefosfateerd. Bij langdurige en/of zeer intensieve regelval
wordt een gedeelte van het water niet
gedefosfateerd, maar direct geloosd.
De jaarkosten voor magnetische
defosfatering bedragen f 15,—/i.e. tot
f 24,-/i.e., afhankelijk van de capaciteit
van de rwzi.
Conclusie
In het project is de techniek van
magnetische defosfatering ontwikkeld tot
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