Binding vano-fosfaat door ijzer (III)- en aluminium-hydroxiden;
theorie en praktische betekenis

Inleiding
Zowel bij de drinkwaterbereiding, de afvalwaterzuivering alsook in het beheer van
spaarbekkens worden ijzer- en aluminiumzouten veelvuldig toegepast. Bij de drinkwaterbereiding is het vooral het gebruik als
vlokmiddel dat centraal staat; bij de derde
trapszuivering en de toepassing in reservoirs
gaat het om de binding en verwijdering van
fosfaten in verband met het beperken of
terugdringen van de eutrofiëring. De rol die
ijzer en aluminium in de bodem en in
sedimenten van meren en plassen spelen bij
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de fosfaatfixatie is de laatste jaren ook in de
milieuchemie in de belangstelling gekomen
(ref. 1-6) nadat in de bodemchemie al lange
tijd aandacht was besteed aan dit onderwerp (bijv. 7, 8). In de literatuur zijn vele
onderzoeken beschreven naar de aard en
mate van fosfaatbinding door oxiden en
hydroxiden van ijzer en aluminium als
functie van temperatuur, pH, ionsterkte en
fosfaatconcentratie (1,2, 9-17). Veel van
dergelijke studies zijn verricht met min of
meer kristallijn, goed gedefinieerd materiaal
waarbij inzicht is verkregen over de aard
van de binding van fosfaat en soms ook min
of meer kwantitatieve beschrijvingen tot
stand kwamen (17, 18, 19). Deze studie richt
zich meer op de fosfaatadsorbtie door
amorfe hydroxiden, die voor de praktijk van
meer belang is. Daarbij zijn een aantal
inzichten uit bovengenoemd type studies
goed bruikbaar indien zij worden aangevuld
en gecombineerd met beschikbare informatie over het hydrolyse proces van driewaardige metaalionen. Als uitgangspunt
voor de beschrijving daarvan is gekozen het
model zoals geschetst door Dousma en de
Bruyn (20).

Hydrolyse van ijzer (III)- en aluminium
zouten; gebruik als vlokmiddel
Het hydrolyse proces van ijzer (III)- en
aluminiumionen kan worden beschreven
door de volgende reacties:
+ 11., 0
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In eenvroeg stadium vindt dus,naast hydrolyse, ook polymerisatie plaats tot meerkernige deeltjes, dievervolgens verder aangroeien en hydrolyseren, bijv.:
Zievergelijking 2.
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Verdere hydrolyse en ketengroei van strukturen zoals A vindt plaats onder opname
van OH" waarbij lange ketens worden gevormd die onoplosbaar zijn en door de
struktuurformule Bvoorgesteld kunnen
worden. Deze reakties zijn allemaal relatief
snel. Daarnaast en daarna vindt een langzame omzetting B -> C plaats die oxolatie
genoemd wordt: Zie vergelijking 3.
Het polymeer verliest hierbij geleidelijk aan
lading en de OH-bruggen worden gedeeltelijk in O-bruggen omgezet. Uiteindelijk kan
hierbij goethiet (a-FeOOH) en zelfs hematiet (a-FeoOg) gevormd worden. Alle hydrolyse, precipitatie en oxolatie reakties zijn in
beginsel omkeerbaar; door zuur toe te
voegen kan uiteindelijk weer Fe?+ teruggevormd worden.
Voor de destabilisatie en coagulatie van
kleideeltjes en colloïden etc. bij de drinkwaterbereiding is het voor de praktijk van
belang op deze gegevens in te spelen.
Zolang de metaalhydroxiden nog laag moleculair en positief geladen zijn, zullen zij snel
en effectief aan de in het algemeen negatief
geladen verontreinigingen geadsorbeerd
worden en die deeltjes destabiliseren. De
lange polynucléaire metaalhydroxide ketens
zijn echter weinig effectief, zodat de destabilisatie snel moet plaatsvinden voordat de
polymerisatie vergevorderd is. Een zeer
snelle initiële menging van de metaalzouten
met het te zuiveren water is daarom geboden; in een tweede fase waarin aggregatie
van kleinere gedestabiliseerde deeltjes door
verdergaande polymerisatie en orthokinetische vlokking plaatsvindt moet de
mengenergie juist gering zijn om de ontstane
vlokken niet te breken. Voor gedetailleerde
beschrijvingen wordt verder verwezen naar
de literatuur (o.a. 17, 21-23).
Behalve voor het begrijpen van de coagulatie
is ook voor de fosfaatverwijdering een
verklaring van de invloed van pH, veroudering en mengwijze te vinden in het
hierboven beschreven hydrolyse en polymerisatiegedrag van de driewaardige metaalzouten. Ook is er voor fosfaatrijk water
nog een belangrijke invloed van de fosfaatadsorbtie op de coagulatie doordat de fosfaten de oppervlaktelading van de metaalhydroxiden sterk beïnvloeden.

Fosfaatadsorbtie
Van metaaloxiden zoals goethiet en hematiet is bekend dat adsorbtie van fosfaat aan
het oppervlak hoogstwaarschijnlijk plaats
vindt door brugvorming van één fosfaation
met twee enkelvoudig gecoördineerde
hydroxylgroepen op het oppervlak (12, 16):
Zie vergelijking 4.
Het aantal aanwezige enkelvoudig gecoördineerde OH-groepen zal dus sterk bepalend
zijn voor de adsorbtie-capaciteit. De in
afbeelding 1 weergegeven resultaten kunnen
hiermee verklaard worden: indien aluminium
zouten onder heftig roeren langzaam worden toegevoegd aan een verdunde fosfaatoplossing, vindt een zeer effectieve adsorbtie
van fosfaat plaats doordat de aluminiumionen reeds tijdens de hydrolyse kunnen
reageren met fosfaat voordat een groot
aantal OH-bruggen is gevormd die niet
reactief zijn. Voegt men echter fosfaat toe
aan een (vers) geprecipiteerd hydroxide, dan
is de hydrolyse en polymerisatie reeds zover
gevorderd dat een sterke vermindering van
de adsorbtiecapaciteit optreedt. Dit betekent
dus dat ook voor de fosfaatverwijdering een
zeer goede initiële menging van groot belang
is, waarbij ook mengtijden van < 1 seconde bereikt zouden moeten worden. In de
praktijk wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden.
Het effect van de pH kan in beginsel
worden uitgelegd als een competitie tussen
OH~ en fosfaationen om de adsorbtieplaatsen, zie evenwichtsreaktie 4. Aannemende dat het aantal adsorbtieplaatsen
zich gedurende kort durende experimenten
niet wijzigt door reversibele omzettingen
zoals in vergelijkingen (2) en (3) beschreven,
zou een eenvoudige toepassing van
chemische evenwichtstheoriëen op de in (4)
beschreven reaktie een fosfaatadsorbtie
leveren die bij benadering evenredig is met
de wortel uit de fosfaatconcentratie. Uit de
in afbeelding 2 weergegeven adsorbtieisothermen voor vers geprecipiteerd ijzer
(IH)-hydroxide blijkt echter dat ook een
hoeveelheid fosfaat reeds bij uiterst lage
fosfaatconcentraties wordt gebonden, vooral
bij lagere pH. Deze adsorbtie kan worden
verklaard als een adsorbtie op positief
geladen plaatsen op het oppervlak, waarvoor de affiniteit zo hoog is, dat het even-
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wordt opgegeven voor ijzer (hydr)oxiden
(zie bijv. 24).
"V,^-Zoals
gezegd veronderstelt deze beschrijving
< , - 0^ "^Üll
<:
van het systeem een 'vaste' struktuur van de
polymère ijzerhydroxide ketens waaraan
de adsorbtie plaatsvindt. De experimenten
groter zijn bij lage pH. Bij benadering geldt
uit afbeelding 2 zijn uitgevoerd met vers
voor zogenaamde potentiaalbepalende ionen, geprecipiteerd hydroxide en vervolgens een
Pads (mmol)
Al (mmol I)
in dit geval H+, dat de lading op het opperzeer korte evenwichtsinstelling met het toevlak recht evenredig is met de logaritme uit
gevoegde fosfaat bij de aangegeven pH,
de concentratie van deze ionen; hier dus
zodat wellicht redelijk aan de voorwaarde
-pH. Als aftelpunt geldt het ladingsnulpunt
is voldaan. Neemt men echter veel langere
(zero point of charge), dat is de conceninsteltijden, dan verandert het beeld grondig.
tratie waarbij de oppervlaktelading juist nul
Afbeelding 3 geeft daarvan een indruk. Het
is. In overeenstemming met bovenstaande
blijkt dat de adsorbtie in sterke mate wordt
benadering voldoen de adsorbtie-isothermen
beïnvloed door de insteltijden. Dat ver02 ,
,
04
in afbeelding 2 aan de vergelijking:
PQi-Pjmmol/l
ouderd ijzerhydroxide een verminderde
adsorbtiecapaciteit heeft t.o.v. vers geprecipiAfb. 1 Fosfaat adsorbtie op aluminiumhydroxide.
P geadsorbeerd mmol
teerd materiaal kan worden verklaard door
Al-oplossing gevoegd bij fosfaat oplossing;
0,298-0,0316 pH
(
)
fosfaat-oplossing gevoegd bij Al-hydroxide
de verdergaande polymerisatie, waarbij het
Fe
mmol
Eindconcentraties gelijk.
aantal bindingsplaatsen afneemt. Ook in
1/z
+ 0,201 [P0 4 ]
(6) termen van lading kan dit geformuleerd
wicht praktisch geheel naar rechts ligt:
worden omdat ketengroei en oxolatie
waarbij de fosfaatconcentratie in mmol/1 is
Zie vergelijking 5.
(verg. 3) weliswaar onderscheiden kunnen
uitgedrukt. Deze beschrijving correspondeert
worden als begrip, maar in de praktijk
met een ladingsnulpunt 0,298 : 0,0316 = 9,4,
Omdat bij lagere pH de oppervlaktelading
tegelijkertijd optreden zodat vermindering
een ongeveer gelijke pH als in het algemeen
hoger is,zal deze bijdrage aan de adsorbtie
van het aantal adsorbtieplaatsen bij veroudering gepaard gaat met vermindering
Afb. 2 - Adsorbtie-isothermen van fosfaat op vers neergeslagen ijzer (Ill)-hydroxide.
van de positieve lading. De adsorbtie-isothermen bewaren daarbij ongeveer de vorm
als in afbeelding 2, maar verschuiven naar
lagere waarden. Laat men echter het fosfaat
langere tijd inwerken op de hydroxiden, dan
neemt de adsorbtie weer toe. In eerste
instantie zou men kunnen denken dat dit
het gevolg is van een langzame evenwichtsinstelling en inderdaad is door studie met
isotopen (12) bekend dat de uitwisseling van
gemerkt fosfaat opmerkelijk langzaam verloopt. In feite leverde dit een ondersteuning
voor de veronderstelde brugstruktuur uit
vergelijking 4. Desorptie van fosfaat vereist
het verbreken van twee bindingen en is
daarmee onwaarschijnlijk. Het optimaal
rangschikken van fosfaat op de beschikbare plaatsen tot optimale adsorbtie is
opgetreden kan dus inderdaad langer duren
0-1
02
dan normaal met anorganisch chemische
PQ,-P (mmol/l)
reacties het geval is.

,,/v-

Afb. 3 - Tijdsafhankelijkheid van de fosfaatadsorbtie op ijzer (IlI)-hydroxiden.

-0-08

02

PO4-P
(mmol/l)

Pads -mmol.
Fe mmol
dag oud

0-1-

0-09

—I

O01

1

1

1

0-1

1

10

1

1

100
1000
tijd (uren)

Veel waarschijnlijker is echter dat de voortgaande adsorbtie wordt veroorzaakt door
wijzigingen in de struktuur en lengte van de
ketens waarop adsorbtie plaatsvindt. De
afname in lading die gepaard gaat met fosfaatbinding kan de adsorbtie van protonen
bevorderen en een verschuiving van struktuur C in de richting B (vergel. 3) veroorzaken, gepaard gaande met een toename van
het aantal adsorbtieplaatsen. Een dergelijke
verklaring is meer voor de hand liggend
gezien de grote verandering in de binding
(afbeelding 3). De uiteindelijke evenwichten
worden pas na zeer lange insteltijden
bereikt en liggen ver boven de in afbeelding
2 aangegeven waarden. Omdat wijzigingen

H 2 0 (12) 1979, nr. 23

513

Afb. 4 -Hysterese effecten bij de fosfaatadsorbtie
op ijzer (lliyhydroxiden veroorzaakt door veranderingen in de pH. Ijzerconcentratie: 0,085
mmol 1 - 1 ; initiële fosfaatconcentratie: 0,096
mmol J—1 -- - één uur insteltijd voor monstername
één dag insteltijd.

in de ketenstruktuur traag zijn is het voor
de praktijk belangrijk om deze trage
processen voor te zijn door niet eerst het
hydroxide te laten vormen voordat reaktie
met fosfaat plaatsvindt.
Afbeelding 4 geeft nog een andere indruk
van de traagheid van de evenwichtsinstelling; het verschil in wachttijd na pH veranderingen van het systeem veroorzaakt
verschillen in de adsorbtie die op soortgelijke wijze kunnen worden verklaard.
Experimenteel is er nog een interessante
mogelijkheid om het mechanisme van de
fosfaatadsorbtie te bestuderen en wel door
te meten hoeveel OH ionen vrijkomen per
geadsorbeerd fosfaation. Op de bepalingsmethode wordt hier niet ingegaan maar
alleen op enkele resultaten: afbeelding 5.
Vergelijking 4 suggeert dat deze verhouding
R gelijk 1zou moeten zijn, maar doordat
in feite meerdere soorten fosfaationen voorkomen en ook in het neerslag herverdeling
van lading kan plaatsvinden, wordt de
situatie beter beschreven door het volgende
schema:
Zie vergelijking 7.
Indien nu positieve plaatsen met voorrang
geneutraliseerd worden is te verwachten dat
de waarde van het quotient R bij een
bepaalde pH zal toenemen naarmate het
aantal positieve plaatsen zal afnemen, dat
wil zeggen bij toenemende adsorbtie. Dit
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Afb. 5 -Afgifte van OH—bijfosfaatadsorbtie door
ijzer (IHj-hydroxide als functie van pH en mate
van adsorbtie.

zal, doordat de gevormde deeltjes elkaar
afstoten, een uiterst fijn colloïdaal ijzerfosfaatcomplex ontstaan dat niet precipiteert
of door filtreren te verwijderen is.
Van groot belang is de hier beschreven
chemie van het ijzer-fosfaat systeem voor
de verklaring van het gedrag van sedimenten van meren en bekkens ten aanzien van
fosfaatnalevering. Een belangrijk deel van
de fosfaten in de Nederlandse sedimenten
is geassocieerd met ijzer. In anaerobe delen
van het sediment wordt de fosfaatconcentratie veelal gecontroleerd door de oplosbaarheid van vivianiet, Fe.-^PO^o. Afhankelijk van de relatieve hoeveelheden ijzer en
fosfaat, de pH en de aanwezigheid van
andere ionen, kunnen tamelijk hoge ijzeren fosfaatconcentraties in het anaerobe
poriewater voorkomen. Door diffusie in de
zuurstofrijke bovenlaag van het sediment
vindt daar een precipitatie van ijzer (III)hydroxide plaats waarbij het aanwezige
fosfaat zeer efficient wordt gebonden
(homogene precipitatie), mede door de
gunstige pH die door COa produktie in de
sedimenten relatief laag is. Indien echter
door temperatuurstijging en toenemende
belasting met dood organisch materiaal
(detritus) in het groeiseizoen de aerobe grenslaag geheel verdwijnt, zullen ijzer en fosfaat
direct in het boven de sedimenten staande
oppervlaktewater diffunderen. Doordat
hierin tengevolge van fotosynthese de pH
veel hoger is, is het precipiterende hydroxide niet langer in staat het fosfaat efficient
te binden en zal een sterke fosfaatafgifte
het gevolg zijn. Zowel in het veld als in
laboratoriumopstellingen zijn deze verschijnselen waargenomen.
Bovenstaande model-voorstellingen van de
interactie tussen ijzer (III)- en fosfaat
mogen duidelijk maken dat zowel bij derdetraps zuivering alsook bij de beoordeling
van de effectiviteit van beheersmaatregelen
bij het oppervlaktewaterbeheer een juist
begrip van dit systeem onmisbaar is.
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blijkt ook gemeten te worden (afbeelding 5).
Het verschil in R-waarde voor verschillende
pH's kan worden verklaard door de afnemende positieve lading van het hydroxide
bij stijgende pH en de grotere relatieve
bijdrage van 2-waardige fosfaationen bij
hogere pH. In beginsel kan via deze Rwaarde de ladingsverandering vastgesteld
worden. Voor de praktijk ligt hier nog een
belangwekkend aspect; door fosfaatadsorbtie kan ijzerhydroxide ook in het neutrale
pH gebied negatief geladen worden en daardoor problemen veroorzaken doordat de
deeltjes gestabilseerd worden. Bij de ontijzering van grondwater dat fosfaat bevat
zijn problemen met de filtreerbaarheid
geconstateerd (25, 26) die toegeschreven
kunnen worden aan de negatieve lading
van de gevormde deeltjes die niet worden
afgevangen door de eveneens negatieve
zandkorrels. Vanzelfsprekend is de verhouding tussen de hoeveelheden ijzer en fosfaat
hierbij van groot belang. Ook indien men
met ferrozouten in spaarbekkens of rioolwaterzuiveringsinstallaties fosfaat wil verwijderen moet men op deze complicatie
bedacht zijn. Weliswaar is de relatief langzame oxidatie van ijzer (II) tot ijzer (III)
zeer gunstig omdat daardoor onmiddellijk
na ontstaan van ijzer (III) in de oplossing
de fosfaatbinding kan plaatsvinden zonder
dat door onvoldoende menging problemen
ontstaan met de concurrerende hydrolysepolymerisatiereacties, maar indien niet toch
een zekere overmaat ijzer gebruikt wordt

o
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bescherming van de bodem en het grondwater is verzekerd.
Daarnaast zullen de gebieden worden aangewezen waarbinnen een nadere bescherming
noodzakelijk is, o.a. waterwingebieden.

1. De begrenzing van de mate van bescherming in nader vast te stellen waterwingebieden zullen moeten berusten op een
belangenafweging waarbij een risico-analyse
gewenst is. Een dergelijke risico-analyse op
te zetten zal veel inspanning vereisen.

De kosten zijn dus te verdelen in:

2. De financiering van de saneringskosten
in een waterwingebied zal voor een deel door
de bedrijfstak en voor een deel door de
overheid moeten worden gedragen.
De verdeelsleutel is daarbij essentieel.
Met behulp van een arsenaal aan wetten,
waarbij de Wet op de Bodembescherming
de laatste lacunes moet vullen. En met een
gezamenlijk te dragen financiële verantwoordelijkheid, moet een goede bescherming van de bodem en het grondwater tot
de mogelijkheden behoren.

I. Kosten, voor het algemene deel van de
wetten nader uit te splitsen in:
a. geohydrologisch-, bodemfysiologisch- en
biologisch onderzoek;
b. algemene beschermingskosten;
c. apparaatskosten.
II. In aangewezen gebieden waar een nadere
bescherming nodig is (o.a.waterwingebieden):
a. detailonderzoek;
b. saneringskosten van bestaande belangen;
c. extra kosten te maken door nieuw te
vestigen belangen;
d. apparaatskosten.
De kosten dienen m.i. als volgt te worden
verdeeld.
Ia en Ie behoren tot de taak van de overheid en zullen uit de algemene middelen ter
beschikking gesteld aan de minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, moeten
worden betaald.
De kosten genoemd onder Ib. Deze zijn de
eisen, die aan de bevolking worden opgelegd. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld de
verplichting om alle ondergrondse olietanks
van een kathodische bescherming te voorzien en aan een regelmatige controle te
onderwerpen. Deze zullen door de bevolking
zelf moeten worden gedragen.
De nadere bescherming van een waterwingebied die waarschijnlijk hoge kosten met
zich mee gaat brengen, valt onder II.
Deze kosten worden gemaakt ten behoeve
van de veilige drinkwatervoorziening.
Zowel het volgezondheidsbelang wordt
ermee gediend, maar ook het bedrijfsbelang
van een waterwinbedrijf is gebaat bij een
goede bescherming. Een goede kwaliteit van
de grondstof is zeer kostenbesparend voor
het zuiveringsproces van het bedrijf.
Voor de kosten genoemd onder II a, b en d
zal dus een verdeelsleutel moeten worden
gevonden tussen de overheid, het volksgezondheidsbelang en de bedrijfstak. De
heer Zweegman heeft in zijn bijdrage reeds
een voorstel dienaangaande gedaan dat
zeker de moeite waard is om in de discussie
te worden opgenomen.
De kosten onder lic te maken voor (toelaatbare) nieuwe situaties in een wingebied
dienen ten laste van de veroorzaker te
blijven.
Samenvattend kom ik tot de volgende
centrale thema's, die ons op korte termijn
moeten bezig houden.
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