
Optimatisatie van fittersystemen
— •1

voor nutrienten

Het Europese Interreg-project NuReDrain focust sinds 2017 op het verwijderen van nu

triënten uit [andbouwgereateerde waterstromen, om a[genbloei in oppervLaktewater te

vermijden. Er werden verschiLLende fittersystemen ontwikkeLd en uitgetest door project-

partners in BeLgië, Denemarken en DuitsLand. De fittersystemen kunnen zoweL op

drainagewater van tandbouwperceten aLs op de spuistroom van serres worden toegepast.

Ets Pauwets & Marijke Dier,ckx

Om de goede resuttaten uit het NuRe

Drain-project te verziLveren en om de

h[tersystemen ingang te jaten vinden

in de praktijk, worden de tittersyste

men verder geoptimatiseerd en ging

in het najaar van 2021 NuReDrain 2.0

van start. Er wordt hierbij onder meer

gezocht naar andere tittermateriaten

voor fosforverwijdering. Ook worden

de mogeLijkheden bekeken om verza

digde korreLs opnieuw te gebruiken.

Daarnaast test het PCS enkeLe 2-in-1
do-it-yoursetf tittersystemen uit bij
te t ets.

P-verwijdering op het PCS

Voor het verwijderen van fosfor uit het
water van de bergingsvijver test het
PCS aL enkeLe jaren 2 fittermateriaten
uit: ICS tiron Coated Zand] kortets en
pettets van steekvast ijzerstib. Beide
materiaLen zijn nevenproducten van

de drinkwaterbereiding. Twee IBC

containers zijn eLk voor 80% gevuLd

met dit materiaaL, waarbij het water

van onder naar boven doorheen de

fiLter stroomt. Fosfor wordt verwijderd

door te binden aan ijzeroxide van het

fittermateriaat. ELke fiLter verwerkt

per dag gemiddeLd 0,8 m3 afvaLwater.

Na verLoop van tijd is er geen ijzer

oxide meer beschikbaar om te binden

met de fosfor en zijn de korreLs verza
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digd. Ze moeten dan worden vervan
gen. Sinds 2020 merkten we op het
PCS dat P niet meer zo efficiënt werd
verwijderd en dat het P-gehatte in het
gezuiverde water tangzaam toenam.
In de winter van 2021-2022 werden de
ICS-korrels dan ook vervangen. Om
de werking goed te kunnen testen
werd het gehaLte aan P in de ber
gingsvijver artificieet omhoog getrok
ken. De verse’ ICS-korrets zorgden

i IE

[ [
opnieuw voor een goede P-verwijde
ring. Ook de petlets zijn ondertussen
verzadigd, maat deze konden nog niet
worden vervangen. Er is geen nieuw
materiaal beschikbaar. Figuur 1 geett
een overzicht van 2017 tot nu waarbij
je goed ziet vanneer de korrels en
petlets verzadigd geraakten. Maat op
de andere momenten was er een
perfecte verwijdering.

Nieuwe fi[termateriaten
voor P-verwijdering

MomenteeL worden op het POS 2
nieuwe materiaLen voor P-verwijde
ring getest. Projectpartner VITO
gebruikt sLib van een waterzuiverings
instaLlatie voor de productie van
2 goedkope fosfaatabsorptiemiddefen
op basis van ijzer en atuminiumoxide.
Een filter van 70 Lis gevuld met 50 t
aluminiumgebaseerd materiaaL en
verwerkt 50 1 per dag, een filter van
10 1 is gevuld met 7 1 ijzergebaseerd
materiaaL en verwerkt 7 t per dag. In
2021 en 2022 bleken beide materialen
heet efficiënt, fosfor werd heel goed
verwijderd, waarbij dus ook hier het
P-gehatte in de bergingsvijver artifici
eet werd verhoogd (figuur 2].

Hergebruik ICS-korre[s

Een volgende stap om de filters ver
der te verbeteren, is het hergebruiken
van verzadigd filtermateriaat Nutri
entenverwijdering zal als zodanig nog
duurzamer worden en bijdragen aan
de circulaire economie. UGent ge
bruikt lOS-korrels voor het verwijde
ren van fosfor uit drainagewater van
tandbouwperceten. Hierbij gaat het
vaak over heet lage P-gehaltes, waar
door de korrels voor deze toepassing
snel verzadigd kunnen zijn. Afgelopen
zomer werd nagegaan of deze korrels
wel nog kunnen gebruikt worden in de
sierteelt, waarbij de P-gehaltes in het
afvaLwater hoger liggen dan bij drai
nagewater. De opstelling is vergelijk
baar met het aluminiumgebaseerde
materiaal van VITO (figuur 3].

Onderzoekers van VITO hebben, met
succes, de mogelijkheden bekeken
om de gevangen’ fosfaten van de
korrels te scheiden, zonder de struc
tuur van de korreLs te beschadigen.
Deze geregenereerde korrels worden
sinds de zomer van 2022 ook op het
POS getest op pilootschaal. De opstel
ling is vergelijkbaar met het ijzerge
baseerde materiaal van VITO. Volgend
jaar zal dit materiaal verder opge
volgd worden. .
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Figuur 1 Resultaten van de P-ti[ters met ICS-korrels en pellets op het PCS
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Figuur 2: Resultaten van de P-filters met atuminiumgebaseerd [VITO Al en
ijzergebaseerd (VITO B) filtermateriaal op het PCS
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Figuur 3: Resultaten van de P-filters met ICS-korrels van UGent op het PCS
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