Defosfatering doormagnetischeseparatie

1. Inleiding
Eutrofiëring of vermesting van oppervlaktewateren staat momenteel nationaal en internationaal sterk in de belangstelling.
Deze belangstelling blijkt onder andere uit
het Rijn Actie Plan en deFosfaatnota van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en het ministerie
van Verkeer en Waterstaat [1988],
Eutrofiëring van oppervlaktewater kan aanleiding geven tot een overmatige groei van
algen. Nadelen hiervan zijn ondermeer
zuurstofonttrekking, stankvorming,
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defosfatering. In dit artikel zal het proces
worden gepresenteerd enzullende resultaten
van proefnemingen met het proces worden
beschreven.

2. Het onderzoeksproject
In 1984 isSmit Nymegen gestart met het
zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor
Produkten, die met de specifieke bedrijfsknow-how op het gebied van elektromagnetische systemen ontwikkeld kunnen
worden. Op grond van een analyse van
produktmarktcombinaties werd besloten
magnetische separatietechnieken te
ontwikkelen voor de milieuproduktie-sector.
Na een vooronderzoek, dat onder andere
bestond uit een inventarisatiestudie van
MT-TNO [W. H. Rulkens, 1985],isin 1986
begonnen met de bouw van een prototype
van een Hoge Gradiënt Magnetische
Separatie (HGMS)-installatie op semitechnische schaal. Voor de ontwikkeling en
de bouw van het prototype iseen financiële
bijdrage verkregen van het ministerie van
Economische Zaken.
Na gereedkomen van het prototype isin
overleg met de Dienst Binnenwateren/RIZA
besloten het magnetische separatieproces in
eerste instantie tetesten voorhet defosfateren
van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Eén van de fosfaatbronnen voor oppervlaktewater is het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Defosfatering van
effluent wordt inonslandslechtsop beperkte
schaal toegepast. Op grond van bovengenoemde politieke ontwikkelingen valt het
te verwachten, dat het aantal defosfateringsinstallaties in de komende jaren sterk zal
worden uitgebreid.
Bovendien zullen de effluent-eisen ten
aanzien van fosfaat worden verscherpt,
vooral bij lozing op eutrofiëringsgevoelige
wateren.

Het onderzoeksproject had als doelstelling
het vaststellen vande technische prestatiesen
van de economische perspectieven van
magnetische defosfatering. In het project zijn
twee toepassingsgebieden onderscheiden:
1. Magnetische defosfatering opzuiveringsinstallaties waar nog niet wordt gedefosfateerd. Bij deze toepassing wordt ernaar
gestreefd totaal-fosfaat eindconcentraties
beneden 0,5 mg P/l te bereiken. Het semitechnische onderzoek naardeze toepassingis
uitgevoerd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Nijmegen.
2. Magnetische defosfatering opzuiveringsinstallaties, waar reeds defosfatering wordt
toegepast. We spreken hierbij over een 4etrapszuivering. De doelstelling van deze
toepassing ishet reduceren van de fosfaatconcentratie van0,5-1 mg P/l toteen waarde
lager dan 0,15 mg P/l. De potentie van
magnetische defosfatering als 4e-trapszuivering isop semi-technische schaal
onderzocht op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Harderwijk.

De ontwikkelingen in het beleid roepen de
behoefte op aan kosten-effectieve
defosfateringsmethoden, die inpasbaar zijn
in de huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties
en die een verregaande fosfaatverwijdering
kunnen bewerkstelligen. Een voorbeeld
hiervan ishet proces van magnetische

Het onderzoek isuitgevoerd door Smit
Nymegen, afdeling 'Supergeleidende
Magneetsystemen' in de periode februarinovember 1987.Bijdeuitvoeringisassistentie
verleend door Haskoning BV te Nijmegen.
Voor de financiering van de onderzoekskosten iseen bijdrage verkregen van het

vermindering van de ecologische waarde en
verlaging gebruikswaarde van het water,
bijvoorbeeld voor recreatieve doeleinden.
Aangezien fosfaat wordt beschouwd alsde
beperkende factor voor de algengroei in vele
Nederlandse oppervlaktewateren zal een
vermindering van de fosfaatlast op termijn
een afname van de algengroei tot gevolg
hebben.

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en het ministerie
van Verkeer en Waterstaat.
3. Magnetische defosfatering
Magnetische separatie iseen methode voor
de afscheiding van deeltjes uit een vloeistof
op basis van de magnetische eigenschappen
van de deeltjes. De methode isalleen geschikt voor de afscheiding van vaste deeltjes.
Opgeloste stoffen kunnen alszodanig niet
worden geseheiden, maar moeten eerst
worden omgezet in vaste deeltjes. Dit kan
worden bereikt door het toepassen van een
voorbehandeling, bijvoorbeeld coagulatie.
De af te scheiden deeltjes moeten bovendien
magnetische eigenschappen bezitten. Is dit
niet het geval, dan ishet noodzakelijk
magnetische dragermaterialen toe te voegen.
Een veel gebruikt magnetisch dragermateriaal is magnetiet.
Magnetische separatie iseen selectief
scheidingsproces, omdat het karakter van de
magnetisatie kan verschillen. Afhankelijk
van de geïnduceerde magnetisatie kunnen
drie categorieën van deeltjes met magnetische
eigenschappen worden onderscheiden:
- ferromagnetische deeltjes;
- paramagnetische deeltjes;
- diamagnetische deeltjes.
Het selectieve karakter van magnetische
separatie berust op het verschil in transportgedrag ineen magnetisch veld.Voor para- en
ferromagnetische deeltjes isditgedrag anders
dan voor diamagnetische deeltjes.
Magnetiseerbare deeltjes in een niet-magnetisch medium, zoals water, ondervinden in
een ruimtelijk variërend magnetisch veld een
magnetische kracht (F m ) volgens:
F m = V.M. gradB

(1)

Waarin:
V = volume van het deeltje (m3)
M = magnetisatie per volume-eenheid
van het deeltje (A/m)
B = magnetische inductie (T).
Uit formule (1) blijkt, dat de magnetische
kracht, die op de deeltjes wordt uitgeoefend,
afhankelijk isvan de veldgradiënt (grad B).
Dit betekent, dat alleen in inhomogene
magnetische velden krachten op de deeltjes
worden uitgeoefend. De veldgradiënt kan op
verschillende manieren worden gecreëerd,
bijvoorbeeld door het plaatsen van een
ferromagnetische matrix in een magneetveld
of een inhomogeniteit van het magneetveld,
dat door de magneet zelf wordt veroorzaakt.
Tengevolge van de magnetische krachten
zullen de deeltjes zich verplaatsen in de
vloeistoffase. De verplaatsing ten opzichte
van het water veroorzaakt een hydro-dynamischeweerstand diehet deeltje bij transport
ondervindt. Bij laminaire stroming kan de
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hydro-dynamische weerstand (Ft)) worden
berekend met de vergelijking van Stokes:
F t | = 3JTr\ dv

(2)

Waarin:
T] = viscositeit van de vloeistof (Pa • s)
d = diameter van het deeltje (m)
v = snelheid deeltje ten opzichte van de
vloeistof (m/s).

polymeer
spoelwater * lucht

[

In een magnetisch veld zal het deeltje
zich gaan bewegen met een snelheid, waarbij
de magnetische kracht gelijk isaan de
hydro-dynamische weerstandkracht.
Deze snelheid wordt de magnetische
snelheid (Vm) genoemd en kan worden
berekend door formules (1)en (2) te
combineren [Watson, 1975].

FLOCCULATIEBUIS

DOSEERTANKS

filter

MAGNEET

Afb. I - Schema van deprocesapparatuur indesemi-technische HGMS-opstelling.

Fm
Fd

=

V.M. grad B
3 ir x] dv

(3)

Indien Fm = Fd, dan wordt de magnetische
snelheid Vm:
Vm

V.M. grad B
3 n: n d

(4)

De magnetische snelheid isvan groot belang
bij het ontwerp van magnetische scheidingsapparatuur. Immers, de magnetische snelheid
moet zodanig groot zijn, dat bij de passage
van de vloeistof door de magneet de deeltjes
worden afgescheiden. Wanneer de vloeistofsnelheid in de magneet te groot is,zal een
gedeelte van de deeltjes niet worden afgevangen en neemt het scheidingsrendement af.
Uit formule (4) blijkt tevens, dat het
rendement van de scheiding kan worden verbeterd door het aanleggen van een grotere
veldgradiént.
In het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties komt het grootste gedeelte van
het fosfaat voor inde vorm van ortho-fosfaat.
Voor verwijdering van het opgeloste orthofosfaat bij magnetische defosfatering ishet
noodzakelijk, dat het ortho-fosfaat eerst in
onopgeloste vorm wordt omgezet. Dit kan in
principe worden bereikt door de toevoeging
van ijzer- en/of aluminiumzouten of kalk:
chemicaliën, die ook bij conventionele
fysisch-chemische defosfatering worden
gebruikt.
Wanneer ijzerzout wordt toegevoegd aan het
effluent ontstaat onder andere het onoplosbare ijzerfosfaatcomplex, dat goede
magnetische eigenschappen bezit [Handbook
of Physics and Chemistry. 1987-1988].
Wanneer de magnetische susceptibiliteit te
laag isom een voldoende hoge magnetische
snelheid te bereiken, ishet noodzakelijk
magnetisch dragermateriaal toe te voegen.
De fosfaatcomplexen moeten worden gehecht
aan het dragermateriaal. Hierbij spelen
colloïdale krachten een rol. In de literatuur
worden diverse hulpstoffen genoemd, dieeen
positief effect hebben op de adsorptie van

fosfaatcomplexen op magnetiet.
Bitton e.a. [1974] rapporteren, dat door toevoeging van montmorriloniet het P-verwijderingsrendement bijdefosfatering van rivierwater stijgt van circa 50% tot 85-90%. In de
laboratoriumexperimenten werden P-eindconcentraties bereikt van 0.004-0,040 mg/l.
Bij toepassing van dragermaterialen bij
magnetische defosfatering moet de bindende
kracht tussen het fosfaatcomplex en het
dragermateriaal groter zijn dan de hydrodynamische kracht, die door de vloeistof op
het deeltje wordt uitgeoefend.
Een andere methode omfosfaat ineffluent te
precipiteren isdosering van kalk, waardoor
de pH stijgt en onopgeloste calciumfosfaatcomplexen worden gevormd. Voor het verkrijgen van lage concentraties aan opgelost
fosfaat is het nodig, dat de pH wordt
verhoogd tot een waarde van 10,5of hoger.
Ferguson e.a. [1970] maken er melding van,
dat de beste fosfaatverwijderingsrendementen
worden verkregen, wanneer de precipitatie
en de verwijdering van de onopgeloste
deeltjes binnen een tijdsbestek van een half
uur wordt uitgevoerd. Magnetische separatie
biedt de mogelijkheid om dit te realiseren.
Het kalkfosfaatprecipitaat isechter niet
magnetisch, zodat het nodig ismagnetisch
dragermateriaal te doseren.
Wanneer polymeren worden gebruikt om de
adsorptie van het kalkprecipitaat aan het
dragermateriaal te verbeteren, kunnen ook
andere fosfaatbevattende deeltjes zoals
zwevende stof worden geadsorbeerd, zodat
het verwijderingsrendement toeneemt.
4. Semi-technische installatie
De experimenten zijn uitgevoerd ineen semitechnische installatie. De installatie isdoor
Smit Nymegen ontworpen en gebouwd en
kan worden beschouwd alshet prototype van
het Hoge Gradiënt Magnetische Separatiesysteem. In de loop van 1986werd de bouw
van de installatie voltooid.
Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp

effluent

Q

terug
spoelwater
magneet aan

magneet uit

Afb. 2 - Schema van hei cyclische proces ineen
HGMS-opstelling volgens hetgesloten systeem.

Afb. 3 - Proefinstallatie voormagnetische separatie.

van het prototype wasde maximale inzetbaarheid van de installatie voor proefnemingen op locaties. Dit isbereikt door de
inbouw van alle procesonderdelen, inclusief
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TABEL I- Gemiddelde samenstelling vaneffluent rwzi
Nijmegen in !L)S6 (Bron: Zuiveringsschap Rivierenland).
BZV
CZV
pH
Bezinksel
Droogrest
Nkj-N
Nitraat-N
Totaal-N
Totaal-P

Chloride

Afb. 4 - Supergeleidende magneet.

de bedieningsapparatuur in één container
(zie afb. 3). Bovendien isbijde keuze van de
ingebouwde apparatuur veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van essentiële
onderdelen en de gewenste flexibiliteit van
de bedrijfsvoering.
De ingebouwde procesapparatuur is
schematisch weergegeven in afb. 1.
De hydraulische ontwerpcapaciteit van de
proefinstallatie is50 m 3 /uur. Bij de
experimenten naar magnetische defosfatering
isechter een debiet van maximaal 20 mVuur
toegepast.
De menginrichting van de proefinstallatie
bestaat uit een buizenstelsel enwerkt volgens
het principe vandestatischemenging. Bij het
ontwerp isgebruik gemaakt van literatuurgegevens over de vlokvorming in statische
mengers bij conventionele fysisch-chemische
defosfatering [Grohmann, 1981].Bij een
debiet van 10m 3 /uur isde stroomsnelheid in
de buizen 1.080 m/uur en bedraagt de gemiddelde verblijftijd 2,5 minuten.
Het hart van de semi-technische opstelling is
de magneet. De supergeleidende magneet,
gebouwd in een cryostaat, bevindt zich in de
magneetruimte (zie afb. 2). De magneet kan
een veldgenereren van0-2 Tineen cylindervormige ruimte met een diameter van 25 cm
en een lengte van 40 cm. In deze ruimte
kunnen verschillende typen filters worden
geïnstalleerd.
De term filter kan enige verwarring geven.
Filtermateriaal ineen magneet heeft geen
filtrerende werking, maar dient uitsluitend
om een veldgradiënt op te wekken en als
contactoppervlak voor de af te scheiden
deeltjes.
In eerste instantie isde magneet getest met
een staalwolfilter. Voordeze filterconfiguratie
is gekozen omdat het ook op praktijkschaal
wordt toegepast in de kaoline-industrie om

ijzerhoudende verontreinigingen te verwijderen. Het voordeel van het staalwolfilter
is dat hoge veldgradiënten, in de proefopstelling tot circa 106 T/m, kunnen worden
ontwikkeld. In de loop van het onderzoek
zijn ook filters van strekmetaal toegepast.
Als gevolg van de veel grotere diameter van
strekmetaal isde veldgradiënt geringer en
maximaal 1.000 T/m.
Wanneer het filter isverzadigd met deeltjes
wordt het proces onderbroken. De ingevangen deeltjes worden door middel van
terugspoelen verwijderd en verzameld.
De slibstroom, die hierbij ontstaat wordt
'mags'genoemd. Dezewerkwijze vangesloten
systemen betekent dat het proces discontinu
verloopt. Een schema van de bedrijfsvoering
isafgebeeld in afb. 2.
In principe kan magnetische defosfatering
ook worden uitgevoerd ineen continu proces.
Dit kan in zogenaamde open systemen,
waarin de inhomogeniteit van het magneetveld wordt veroorzaakt door demagneetzelf.
Door de afwezigheid van filtermateriaal in
deze open systemen dient het magneetveld
aanzienlijk sterker te zijn dan in systemen
met filtermateriaal.
Voor supergeleiding, zoals toegepast in
de semi-technische installatie, iseen
temperatuur beneden -263 °C nodig.
Hiervoor iseen koelmachine geïnstalleerd.
De koeling tot -269 °Cvindt plaats met
vloeibaar helium.
5. Magnetische defosfatering als
3e-trapszuivering
De experimenten naar de magnetische
defosfatering van niet-gedefosfateerd
effluent zijn uitgevoerd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Nijmegen.
De ontwerpcapaciteit bedraagt 285.000 i.e.
De gemiddelde samenstelling van het effluent

(mg/l)
(mg/l)
(ml/l, h)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

(mg/I)
(mg/i)
(mg/l)

3
37
7
(1,1
6
14
7.5
27
9.9
166

in 1986, volgens opgave van het Zuiveringsschap Rivierenland, isweergegeven intabel I.
Fosfaatbepalingen worden niet dagelijks
uitgevoerd door het Zuiveringsschap. In de
loop van het onderzoek zijn regelmatig
fosfaatanalyses uitgevoerd, zowel totaal- als
ortho-fosfaat. De totaal-fosfaatconcentraties
varieerden tussen 6,5 en 12,5 mg P/l. Uit de
analyses bleek verder, dat het aanwezige
fosfaat voor circa 90% aanwezig isals
orhto-fosfaat.
Bij het semi-technisch onderzoek op de rwzi
te Nijmegen isgeen nauwkeurig gepland
onderzoeksprogramma uitgevoerd.
Ten gevolge van inwerkproblemen en
strenge koude kon de installatie niet continu
worden gebruikt voor de uitvoering van
experimenten. Ook werden op basis van de
verkregen resultaten nieuwe procesconfiguraties ontwikkeld. Om deze
configuraties te kunnen testen moest de
installatie meerdere malen worden aangepast. De aanpassingen hadden vooral
betrekking op het filter in de magneet.
Resultaat onderzoek
Het onderzoek naar de meest geschikte
procesconfiguratie heeft geleid tot de
ontwikkeling van een systeem, waarbij
fosfaat wordt geprecipiteerd en gehecht aan
magnetisch dragermateriaal en vervolgensin
een magneet met een strekmetaalfilter wordt
verwijderd. Precipitatie van fosfaat kan
worden bereikt door dosering van kalk of
ijzer/aluminiumzouten. In eerste instantie is
gekozen voor kalk als precipitatiemiddel in
verband met de verwachte hergebruiksmogelijkheden van kalkfosfaatslib.
Bij kalkdosering wordt echter meer slib
gevormd.
De resultaten van de experimenten met deze
procesconfiguratie zijn samengevat in tabel II.
Tabel IIlaatzien,dat tijdens deeerste run het
fosfaatverwijderingsrendement laagwas.
Dit istoe te schrijven aan de geringe kalkdosering, zodat de pH slechtswerd verhoogd
tot 9,0. De precipitatie van fosfaat is daarom
onvolledig, zoals ook blijkt uit het hoge
gehalte aan ortho-fosfaat na magnetische
defosfatering.
Een verhoging van de kalkdosering in de
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tweede run heeft wel tot gevolg, dat fosfaat
vollediger wordt geprecipiteerd maar leidt
niet tot een beter verwijderingsrendement.
Pas nadat in de volgende testen de polymeerdosering werd verhoogd, verliep de
fosfaatverwijdering goed en werden eindwaarden van 0.5 mg P/l en lager bereikt.
De resultaten van de laatste runs geven
bovendien aan, dat een verhoging van het
veld geen beter fosfaatverwijderingsrendement tot gevolg heeft.
Teneinde de dosering van de verschillende
chemicaliën te optimaliseren zijn met deze
procesconfiguratie duurproeven uitgevoerd.
De verwijderingsrendementen tijdens de
duurproeven weken niet af van de resultaten
vermeld in tabel II.Op basisvan de resultaten
van de duurproeven zijn de doseringen van
chemicaliën en hulpstoffen vastgesteld voor
het bereiken van eindfosfaatconcentraties
van 0,5 mg P/l en 1mg P/l. De doseringen
zijn vermeld in tabel III.
Omdat het verbruik aan chemicaliën en
hulpstoffen een belangrijke post vormt inde
proceseconomie, isnagegaan ofereen relatie
bestaat tussen de dosering van polymeer en
de fosfaatverwijdering. De polymeerdosering
tijdens de experimenten varieerde tussen 350
en 1.200 gpolymeer per kg P verwijderd.
De polymeerdosering in deze range vertoonde echter geen significante relatie met
het P-verwijderingsrendement, noch met de
bereikte P-eindconcentratie. Op grond van
deze bevindingen lijkt het niet mogelijk de
polymeerdosering te optimaliseren door
sturing van de dosering op het P-gehalte in
het te behandelen water.
Het optimaliseren van de kalkdosering is
weinig zinvol. Immers, het doel van de
kalkdosering ishet verhogen van de pH tot
FABEL III - Dosering van chemicaliën enhulpstoffen hij
magnetische defosfatering.
P-concentratie

3e trap
0.5 mg P/l

3e trap
1,0 mg P/l

4e trap
0.15 mg P/l

Polymeer
Magnetiet
verlies magnetiet
Kalk

3 gm3
1 kg/m-'
2%
200 g/m 3

1.5 g/m 3
0.5 kg/m 3
2%
100 g/m3

2 g/m3
0.25 kg/m3
1%

spoelwater + lucht
kalk

polymeer

magneet
effluent

-•-cXo-J'

magnetiet

magnetietterugwinning

slib

Afb. 5 - Schema van eenmagnetische defosfateringsinrichting als 3e-trupszuivering.

een waarde van circa 10,5.Het kalkverbruik
is daarom primair afhankelijk van het
bufferende vermogen van het te behandelen
water. De optimalisatie van de magneetdosering iseconomisch van weinig belang,
omdat het magnetiet wordt terugggewonnen
en hergebruikt.
Ook procestechnologisch voldeed het strekmetaalfilter goed. Tijdens de experimenten
traden geen verstoppingen ofverzadigingvan
het filter op. Voor de praktijktoepassing
betekent dit, dat de intervals tussen twee
spoelingen groot genoeg zijn voor een
succesvolle bedrijfsvoering (minimaal
30 minuten standtijd).
Inpassing op praktijkinstallaties
De inpassing van magnetische defosfatering
als 3e-trapszuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties isschematisch aangegeven in afb. 5.
In het onderzoeksproject isde aandacht
vooral gericht op het ontwikkelen en testen
van de magneetopstelling. Dit had tot gevolg
dat andere aspecten van de praktijktoepassing
nog weinig aandacht hebben gekregen.
Het betreft met name de slibproduktie, de
slibsamenstelling, de slibafzet of-hergebruik
en de magnetietterugwinning.

TABEL II - Resultaten magnetische defosfatering met een strekmetaulfilter.

Run
1
2
3
4
5

Veld
no.
(T)

Magnetiet
(kg/m 3 )

Kalk
(kg/m 3 )

Polymeer
(g/m3)

0,1
0,2
0,2
UI
1,0

1.1
1.1
1.2
1.2
1.2

0.10
0.20
0.25
0.22
0,22

0,7
0,7
5,4
5.4
5.4

1

Bij dit experiment isloog toegevoegd.

-

Debiet: 10m-Vh,snelheid 300 m/h
Floceulatietijd: 40 s
P-analyses volgens NEN-voorschriften
Kalk: Ca(OH) 2 van Nekami
Polymeer: Praestol 2540 van Stockhausen (17)

gedefosfateerd
effluent

pH

' tot
in
(mg P/l)

Hol
uit
(mg P/l)

Ortho-P
uit
(mg P/l)

9,0
10,9
12,9'
10.5
10.5

9,3
8,3
6,6
8,8
8,4

5,0
5.0
0,23
0,54
0.43

3,6
0,1
0,07
0,32
0,23

Magnetiet terugwinningsprocessen worden
momenteel ontwikkeld en getest. Uit oriënterende onderzoekingen blijkt, dat magnetiet
vrijwel volledig kan worden teruggewonnen.
Ook voor de slibproduktie en slibsamenstelling bij magnetische defosfatering met
kalk moet worden volstaan meteen indicatie.
Globale waarden voor de slibproduktie zijn
125 g/m 3 bij defosfatering tot 1mg P/l tot
250 g/m 3 bij defosfatering tot 0,5 mg P/l.
De slibproduktie isechter afhankelijk van de
kalkdosering, die per locatie kan verschillen
en afhankelijk isvandesamenstellingvan het
effluent.
Met het oog op de slibafzet ishet van groot
belang of het slib kan worden hergebruikt,
bijvoorbeeld direct in de landbouw of als
grondstof in de fosfaatindustrie. Op grond
van de verwachte slibsamenstelling en de
verwachte consistentie lijkt hergebruik van
dit slib goede perspectieven te hebben.
Het effluent van magnetische defosfatering
met kalk als precipitatiemiddel heeft een pH
van circa 10.Vóór lozingdient het effluent
eerst te worden geneutraliseerd.
6. Magnetische defosfatering als
4e-trapszuivering
De toepassing vanmagnetische defosfatering
als 4e-trapszuivering iserop gericht het
fosfaatgehalte van gedefosfateerd afvalwater
nog verder te verlagen tot eindwaarden van
0,15 mg P/l en lager. Voorzover bekend zijn
er nog geen andere methoden operationeel
om het fosfaatgehalte tot zo lage waarden te
reduceren.
Alleen met behulp van zandfiltratie van
gedefosfateerd effluent lijkt het mogelijk een
fosfaatgehalte van circa 0,2 mg P/l te
bereiken.
De semi-technische experimenten naar
magnetische defosfatering van gedefosfateerd
effluent zijn uitgevoerd op de rwzi Harderwijk. De ontwerpcapaciteit is200.000 i.e.
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dosering circa 2g/m 3 bedraagt. Het gebruikte
polymeer isPraestol 2540.
Bij verhoging van de polymeerdosering neemt
het fosfaatverwijderingsrendement niet toe.
Uit de experimenten blijkt ook, dat de verlagingvan de magnetietdosering van 1kg/m 3
tot 0.5 kg/m 3 geen significante invloed heeft
op de bereikte P-eindconcentratie. Alleen bij
een verdere reductie van de magnetietdosering tot 0,25 kg/m 3 ishet fosfaatverwijderingsrendement enigszins lager.
Op grond van de resultaten van deze
experimenten iseen duurproef van 4 uur
uitgevoerd. Tijdens deze proef isde installatie
ononderbroken in bedrijf geweest en ishet
filter niet teruggespoeld.
Bij de duurproef is0,25 kg/m 3 magnetiet en
2 g/m 3 polymeer (Praestol 2540) gedoseerd.
Het debiet bedroeg 10m 3 /uur, zodat de
vloeistofsnelheid in de magneetruimte
300 m/uur was.

TABHL IV - Gewogen gemiddelde samenstelling effluent
rwzi Harderwijk over periode 1-1-1987 tot 14-9-1987
(op basis van gegevens Zuiveringsschap Veluwei.
BZV
CZV
pH
droogrest
Nkj-N
Nitraat-N
P-totaal
P-tot. fikraat 1
1

(mg/l)
(mg/l)

-

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg 1)

5
50
7.36
20
19,3
9.X
0.96
0.24

P-totaal-concentratie na filtratie over een /wartband
filter.

Op deze installatie wordt simultane defosfatering toegepast door aluminiumdosering
in de voorbezinktanks en in de biologische
zuiveringsstap. De molaire verhouding
aluminium/fosfaat bedraagt circa 2.
De gemiddelde samenstelling van het effluent
van de rwzi Harderwijk over de periode van
1januari 1987 tot september 1987 isweergegeven intabel IV.Tijdens hetonderzoek is
regelmatig het fosfaatgehalte in het effluent
geanalyseerd. De totaal-fosfaatconcentratie
varieerde van 0,15 tot 0,90 mg P/l.
Het aandeel van ortho-fosfaat in het totaalfosfaat varieerde van 50% tot 90%.

Inpassing op praktijkinstallaties
Het flowschema van magnetische
defosfatering op rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar reeds simultaan
defosfatering wordt toegepast, isweergegeven in aft. 8.Ten opzichte van de
toepassing als 3e-trapszuivering (aft. 5)
verschilt de defosfateringsinstallatie alleen
met betrekking tot de doseervoorzieningen.
de slibbehandeling en de neutralisatie van het
effluent. Het slib, dat vrijkomt bij 4e-trapsdefosfatering, kan worden teruggevoerd naar
de biologische zuivering.
De slibproduktie isglobaal 25 g/m3.

Er iseen veld van 0,2 T aangelegd.
De resultaten van de duurproef, waarbij het
eind-fosfaatgehalte elke 10minuten isgeanalvseerd. zijn grafisch weergegeven in

7. Kosten magnetische defosfatering
De perspectieven van magnetische
defosfatering zijn, afgezien vanhet vermogen
zeer lage eindconcentraties te verkrijgen, in
belangrijke mate afhankelijk van de kosten.
De kosten zijn berekend voorinstallatiesmet
twee capaciteiten, namelijk 50.000 en
100.000 i.e.
De debieten en waterhoeveelheden, die bij
deze capaciteiten verwerkt moeten worden.
zijn samengevat in tabel V.
Als uitgangspunt voor de effluentkwaliteit

aft. 7.
Aft. 7 geeft aan, dat over een periode van
4 uur constant lager eind-fosfaatconcentraties
kunnen worden bereikt. Van de 24 fosfaatanalyses na magnetische defosfatering iser
slechts één, die een duidelijk hogere
fosfaatconcentratie te zien geeft, namelijk
0,29 mg P/l. De gemiddelde eindconcentratie
aan totaal-fosfaat overdegehele proefduur is
0,115 mg P/l. Het gemiddelde verwijderingsrendement is 67%.
De resultaten geven tevens aan, dat lage
eindconcentraties aan fosfaat kunnen
worden bereikt bij een magnetietdosering
van 0.25 kg/m 3 .

Resultaten onderzoek
Op basis van de goede resultaten van de
experimenten op de rwzi Nijmegen isook bij
de experimenten in Harderwijk gebruik
gemaakt van een strekmetaalfilter.
Bij toepassing van magnetische defosfatering
als 4e-trapszuivering na simultane defosfatering behoeft in principe geen precipitatiemiddel te worden gedoseerd.
De resultaten van de experimenten naar de
invloed van de magnetiet- en polymeerdosering zijn weergegeven in afb. 6.
In afb. 6isdeP-eindwaarde uitgezet tegende
polymeerdosering met alsvariabele de
magnetietdosering. De P-eindwaarden in
afb. 4 zijn de gemiddelde waarden van
circa 10 analyses.
Uit afb. 6 blijkt, dat de optimale polymeer-

TABEL V- Uitgangspunten voor debieten en
waterhoeveelheden op rwzi met eencapaciteitvan
50.000 en 100.000 i.e.
Capaciteit

X
o

50.000i.<

Droogweerafvoer
(DWA)
Regenweerafvoer
(RWA)
Dagafvoer
Jaarafvoer

In additionele experimenten isgetracht de
eindconcentraties aan fosfaat nogverder te
reduceren door de toevoeging van driewaardig ijzer. In het algemeen leidde dit niet
tot lagere eindconcentraties. Alleen bij hoge

Afb. 6 - Invloed van demagnetiet- enpolymeerdosering op deeindconcentratie van
totaal-fosfaat bijbehandeling vangedefosfateerd effluent (debiet 10 m3/uur; veldit.2 '/').
P. totaal
uit
(mg P)l!

doseringen (4 g/m 3 Fe 3 + , 1kg/m 3 magnetiet
en 2 g/m 3 polymeer) werden zeer lage
fosfaatconcentraties van 0,02-0,03 mg P/l
bereikt. Deze resultaten geven aan, dat het
magnetische defosfateringsproces waarschijnlijk nog verder geoptimaliseerd kan
worden en lagere fosfaatconcentraties dan
0,15 mg P/l gerealiseerd kunnen worden.

100.000 i.e

500 m 3 /h

1.000 m-!/h

1.500 m ' h
7.000 m-"d
2.737.500 nvVj

3.000 rn-Vh
1.500 m3/d
5.475.000 m'/j

Afb. 7 Resultaten vandeduurproefvoor fosfaatverwijderinguitgedefosfateerdeffluent
(debiet 10 m*/uur; veld0.2 77 magnetietdosering0,25 kg/m*;polymeerdosering 2 g/m*).
P. totaal
1 mg PIU

- . magnetiet 1kg|m'
xmagnetiet 0,5kg|mj
3

o magnetiet 0.25kgjm

10.4.
Pin
Oi

0,3.

0,2-

0.2

0.1

polymeerdosering
(g|m ! l

»,

v

'\ /

'•"....--

,.—•>

'

2
lijd luurl

407

H 2 0(21) 1988,nr.15

spoelwater • lucht
Y
polymeer
filter

n
i

effluent
P < 0.15 mg/l

magneet

gedefosfateerd
effluent

-*•—t><yi

magnetiet

magnetietterugwinning

slib' naar

Afb. 8 - Schema van een magnetische defosfaleringsinstatlatieals 4e-trapszuivering.
T A B E L VI - Totale kosten vanmagnetische defosfatering (inguldens per i.e. perjaar).
3e trap

P-concentratie
capaciteit (i.e.)
kapitaalslasten
exploitatiekosten
Totaal

mg P/l

50.000

100.000

4.60
4.94
9,54

3.SI)
4,74
8,54

3e trap 0 5 mg P I

TABEL VII - Kostenopbouw enkostenvergelijking bij
defosfatering inguldens per i.e.(50.000 i.e., effluent-gehalte
I mg P/l). Gegevens ontleend aanpresentatie DBW/RIZA
tijdens studiedag over defosfatering op 9februari 1988.
FluidKapitaalslasten
Onderhoud
Chemicaliën
Slibafzet
Energie
Bediening
Totaal

4.55
0.85
2.70
0.00
0.60
1.25
9,95

Simultaan Magnet.sep.
1,75
0.35
3.25
4,40
0.20
1,25
1 1.20

4,00
0,80
2.82
0.60
0.36
0.60
9.18

zijn drie situaties onderscheiden, te weten
0,5 mg P/l en 1,0 mg P/l bij toepassing als
3e-trapszuiveringen 0,15 mg P/l bij toepassing als 4e-trapszuivering.
De procestechnologische grondslagen voor
het ontwerp van magnetische defosfateringsinrichtingen zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Bij de raming van de
investeringskosten is uitgegaan van
conventionele elektromagneten, die in serie
worden geproduceerd. Voorts iser conservatief van uitgegaan, dat het geproduceerde
slib niet kan worden hergebruikt, maar wordt
gestort tegen stortkosten van ƒ 35,—/ton.
De totale kosten van magnetische defosfatering, opgebouwd uit kapitaalslasten en
exploitatielasten, voor de diverse toepassingsgebieden en capaciteiten zijn gepresenteerd in tabel VI.
De geraamde kosten van magnetische
defosfatering zijn vergeleken met die van
andere defosfateringsmethoden, te weten
simultane defosfatering en de korrelreactor

4e trap 1,15 mg P/l

50.000

100.000

50.000

100.000

4,60
7,70
12,30

3,8(1
7,50
11.30

4.10
3.28

3.50
3.12
6,62

7,38

met dubbellaagsfiltratie [Van Dijk e.a.. 1987].
De kostenvergelijking heeft uitsluitend
betrekking op toepassing van magnetische
defosfatering als 3e-trapszuivering, omdat
daarbij vergelijkbare prestaties worden
geleverd. Omdat er geen operationele
methode bekend isdie fosfaat zo verregaand
kan verwijderen als4e-traps magnetische
defosfatering, kan deze toepassing niet op
economische consequenties worden
vergeleken.
De kostenvergelijking, die ook isgepresenteerd op de NVA-studiedag over
fosfaatverwijdering op 9 februari 1988
[v. Starkenburg, 1988],issamengevat in
tabel Vil. Uit tabel VII blijkt, dat
magnetische defosfatering economisch
aantrekkelijker isdan simultane defosfatering, gevolgd door zandfiltratie.
De kosten van magnetische defosfatering
liggen indezelfde orde vangrootte als,of zijn
enigszins lager dan de kosten voor
defosfateren ineen korrelreactor (fluid-bed).
Daarbij moet worden opgemerkt, dat de
kosten van magnetische defosfatering nog
verder geoptimaliseerd kunnen worden,
bijvoorbeeld ten aanzien van de chemicaliéndoseringen, de magnetiettcrugwinningen het
hergebruik van het slib. De toepassing van
magnetische defosfatering ispas kort in
onderzoek, terwijl andere systemen al
geruime tijd worden onderzocht, zodat deze
systemen verder zijn geoptimaliseerd.
8. Conclusies
—Het onderzoek heeft aangetoond, dat

magnetische separatie kan worden toegepast
voor de defosfatering van het effluent van
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
—Goede resultaten zijn verkregen door
precipitatie van fosfaat met kalk en hechting
van de kalkfosfaatdeeltjes aan magnetiet.
De gevormde deeltjes worden reeds bij lage
veldgradiënten effectief verwijderd. Hoewel
voor precipitatie van fosfaat in principe ook
ijzerzouten kunnen worden toegepast, isin
eerste instantie gekozen voorkalk inverband
met de verwachte hergebruiksmogelijkhcden
van kalkfosfaatslib.
—Magnetische defosfatering kan worden
toegepast als 3e-trapszuivering om het
fosfaatgehalte inhet effluent tereduceren tot
0.5-1 mg P/l. Het proces kan, ineen andere
uitvoeringsvorm, ook worden toegepast als
4e-trapszuivering om het fosfaatgehalte in
gedefosfateerd effluent te reduceren tot
waarden van 0,15 mg P/l en lager.
—Een geschikt filtermedium voor magnetische defosfatering isstrekmetaal. Dit filter
geeft een goede afscheiding en isminder
gevoelig voor verstoppingen dan andere
filterconfiguraties.
—Magnetische separatie wordt uitgevoerd
bij vloeistofsnelheden in de magneetruimte
van 300-600 m/uur.
—Magnetische defosfatering ismogelijk in
een magneet met een laagveld, zodat
conventionele elektromagneten kunnen
worden toegepast. Voorwaarde hierbij isdat
magnetiseerbaar dragermateriaal wordt
toegevoegd.
—Bij toepassing als3e-trapszuivering moet
magnetiet, kalk en polymeer worden toegevoegd. Kalkdosering isnodig om de pH te
verhogen tot minimaal 10,5. Neutralisatie
van het effluent ismogelijk noodzakelijk.
— Bij toepassing als4e-trapszuivering na
simultane fosfatering moet alleen magnetiet
en polymeer worden gedoseerd. Additionele
dosering van ijzer heeft geen positieve
invloed op het fosfaatverwijderingsrendement.
—Magnetische defosfatering als 3e-trapszuivering isgoedkoper dan simultane
defosfatering, gevolgd door zandfiltratie.
De kosten van magnetische defosfatering
liggen in dezelfde orde van grootte of zijn
enigszins lager dan de kosten voor
defosfatering in een korrelreactor, gevolgd
door dubbellaagsfiltratie.
—De kosten van magnetische defosfatering
als4e-trapszuivering (tot fosfaatgehalten van
0,15 mg P/l en lager)zijn geraamd opƒ 6,62ƒ 7,38/i.e. voor installaties met een
capaciteit van 50.000-100.000 i.e.
9. Nawoord
De positieve resultaten van het onderzoek
rechtvaardigen een krachtdadige voortzetting
• Vervolg op pagina 411
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Menu-afhandeling
Elkegebruiker isingedeeld bijeen gebruikerscategorie. Deze gebruikerscategorie bepaalt
welke functies gebruikt mogen worden en
welke gegevens te benaderen zijn.
Dit programma-onderdeel stelt de gebruiker
in staat om een functie te kiezen uit een
menu. Alleen wat de gebruiker volgens zijn
categorie mag gebruiken wordt in de menu's
gepresenteerd.
Functies
Programma-onderdelen, die een specifieke
taak verrichten, worden 'functies' genoemd.
De gebruiker kiest een functie, vult op het
scherm nog een aantal dingen in, activeert de
functie en kan na afloop de resultaten
bekijken (en laten afdrukken). Het isook
mogelijk, om van een aantal functies
achtereen de eindschermen in te vullen en de
verwerking pas daarna te doen plaatsvinden.
Algemene-modules
Dit zijn programma-onderdelen, die in een
aantal functies vóórkomen.
MIMER
Het programma-onderdeel, datzorgt voorde
opslag van degegevensindeWIER-database
(MIMER/DB) en voor schermbesturing
(MIMER/SH) isafkomstig van een Zweeds
bedrijf.
MIMER iseen relationeel databasemanagement systeem: de gegevens worden
opgeslagen in tabellen, met kolommen
en rijen.
Gegevens
Gerekend wordt op ongeveer 5.000 bedrijven
(van grote complexen tot woonboten) met
10.000 meetpunten in totaal. Per jaar
worden 300.000 meetwaarden opgeslagen
afkomstig vande bedrijfsrapportage; perjaar
worden ongeveer 30.000 analyseresultaten
opgeslagen afkomstig van de controlebemonstering door Rijkswaterstaat.
8. Gebruik WIER door andere overheden
Daarbij zijn er 3 opties denkbaar.
a. Het gebruik van een afgeschermd deel
van WIER op de DIV computer.
Het beheer berust dan bijde Rijkswaterstaat.
b. Gebruik maken van een apart WIERsysteem (een kopie) bijde Dienst Informatieverwerking.
Dat stelt echter wel eisen aan het inhoudelijk
beheer van het systeem dat dan bijde gebruiker van dit aparte systeem zal moeten
liggen.
c. Het installeren van het WIER systeem,
met andere woorden de programmatuur,
voor het gebruik op een eigen computer.
Dit laatste stelt weer eisen aan de computer
en het daarop toe te passen DBMS (Database
management-systeem).

De vraag of dit wel of niet aantrekkelijke
opties zijn, ismoeilijk in het algemeen te
beantwoorden. Verschillende aspecten
zullen daarbij een rolspelen zoalsde omvang
van de gegevensbestanden, de gewenste
gebruiksmogelijkheden en frequentie van
gebruik en vooral natuurlijk de kosten.
Tenslotte
Het systeem iszo opgezet dat jeer veel mee
kunt. Aan de andere kant heeft ook dit
systeem weer zijn beperkingen. Bovendien
geldt dat een systeem niet beter isdan de
mensen die er mee werken.
Dit laatste bleek onder meer bijeen gebruikerscursus van het WIER-systeem bij
DBW/RIZA. Tijdens een demonstratie van
WIER gingdezaak toen platom het plastisch
uit te drukken. Oorzaak bleek een stekker
die uit een contactdoos wasverwijderd door
iemand dieeen betergebruiksdoel voorogen
meende te hebben.
Conclusie hiervan moet dan ookzijn,dat ook
al wordt een geavanceerd geautomatiseerd
systeem gebouwd, de menselijke factor altijd
belangrijk zal blijven.
Tijdens de ontwikkeling van WIER is
getracht met deze factor zoveel mogelijk
rekening te houden.
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Magnetische separatie
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van de ontwikkeling en de marktintroductie
van magnetische defosfatering.
Het proces van magnetische defosfatering is
nu zover bekend, dat een installatie op
praktijkschaal kan worden ontworpen en
gebouwd. Gezien deze ontwikkeling van de
techniek en gezien het feit, dat het vaststellen
van nog minder bekende factoren, zoalsde
slibproduktie en het hergebruik van het slib.
op een grotere schaal dient plaats te vinden,
worden door Smit Nymegen momenteel
initiatieven ontwikkeld om een demonstratieinstallatie te realiseren.
Naast defosfatering van effluent van rwzi
kan magnetische separatie ook worden
toegepast bij andere milieuproblemen,
zoals defosfatering van oppervlaktewater,
de verwijdering van zware metalen uit
grondwater bij bodemsaneringen etc.
Deze toepassingsmogelijkheden worden
momenteel onderzocht.
Literatuur
Bitton. G.. Mitchell, R., Latour. C. de and Maxwell. E.
(1974). Phosphate removal by magneticfiltration.2 Wat.
Res. volume 8.
Dijk. J. C. van en Eggers. E. ( 1987). Defosfatering met een
korrelreactor: eenNederlandse ontwikkeling met toekomst.
FLO (20) 19X7, nr. 3.
Ferguson. J. F.,Jenkins. D. and Stumm, W.(1970).
Calciumphosphate precipitation in Waste Watertreatment.

Water (67), volume 107:Chemical Engineering Progress
Symposium Series.
Grohmann, A. (1981 ). ÜberdieAnwendung der Flockenbildung in Rohren zur Wassereinhaltung und phosphate
elimination. Zeit. Wasser Abwasser Forsch ( 14), nr. 5.
Handbook of Physics and Chemistry ( 19X7-1988).CRCPress. Inc.
Rulkens. W. H. (1985). Haalbaarheidsstudie toepassingsmogelijkheden hoge gradient magnetische separatie
IHG MS) voor de behandeling van afval-(water)stromen.
TNO-rapport.
Starkenburg, W. van (1988). Defosfateringsonderzoek in
de toekomst. Presentatie NVA-dag defosfatering.
9 februari 1988 te Wageningen. H 2 0 (21) 1988.nr. 9.
Watson. J. Ft. P. ( 1975). Theory capture ofparticlesin
magnetic high-intensity filters. IEEE Mag-11, no. 5. 15971599.

• •

•

Studiedag Bodem en Kwaliteit
De OKB (Overleggroep Kwaliteitsstandaard
Bodemonderzoek) organiseert op 6 oktober
1988een studiedagover Bodemen Kwaliteit.
Plaats: De Reehorst te Ede; aanvang:
09.15 uur.
Tijdens de studiedag worden door inleiders
afkomstig van overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven onderwerpen aan
de orde gesteld alsbeleid,juridische aspecten
en economie in relatie tot kwaliteit van
bodemonderzoek.
Aanmelding kangeschieden door overmaking
van ƒ 50,—op gironummer 5366002 ten
name van QUBINETT—Bodemen Kwaliteit
te Vught onder vermelding van naam en
bedrijf/instelling.
Voor nadere inlichtingen: secretariaat OKB:
tel. 033 - 62 12 37, toestel 230.

