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Kringloopfosfaat
Deze opgave gaat over het artikel ”Kringloopfosfaat” dat is afgedrukt in het
informatieboekje dat bij dit examen hoort. Lees dit artikel en beantwoord daarna de
volgende vragen.
Fosfaaterts is een delfstof die onder andere bestaat uit fluorapatiet, Ca 5(PO4 )3 F.
Voorafgaand aan de verwerking tot fosforzuur en polyfosfaat, wordt in de fabriek uit het
fosfaaterts eerst gasvormig fosfor (P 4) gemaakt. Dit gebeurt door het erts te verhitten met
cokes (C) en grind (SiO2 ). Bij deze reactie ontstaan tevens koolstofmonooxide,
calciumsilicaat (CaSiO3 ) en calciumfluoride.
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Geef de vergelijking van deze reactie.
Hoewel de formule van fosfaat PO4 3– is, wordt het in de industrie vaak weergegeven als
difosforpentaoxide, P 2O 5. Met behulp van een berekening kan worden nagegaan of in het
artikel met ‘fosfaat’ inderdaad difosforpentaoxide wordt bedoeld.
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Geef die berekening. Gebruik daarvoor de volgende gegevens:
- de in het artikel vermelde hoeveelheid fosfaaterts die Thermphos importeert;
- de in het artikel vermelde hoeveelheid fosfaat die daarmee overeenkomt;
- het fosfaaterts dat Thermphos importeert, bevat 15 massaprocent P.
Een mogelijke grondstof die Thermphos als vervanger voor fosfaaterts onderzoekt, is slib
uit afvalwater.
In het artikel wordt onder andere aluminiumchloride genoemd als stof die kan worden
gebruikt om ‘fosfor’ uit afvalwater te verwijderen. Als nadeel wordt daarbij genoemd:
„Bovendien is het niet te vermijden dat er een beetje aluminium (...) in het
oppervlaktewater terechtkomt”.
Met ‘aluminium’ worden hier aluminiumionen bedoeld.
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Ben je het eens met het gestelde dat het niet te vermijden is dat er een beetje aluminium in
het oppervlaktewater terechtkomt? Ondersteun je standpunt met een argument dat je aan de
chemie ontleent.
Kippenmest is een andere bron die als vervanger voor fosfaaterts wordt onderzocht.
Een ingenieursbureau is bezig met de ontwikkeling van een elektriciteitscentrale die wordt
gestookt met kippenmest. Een student Chemische Technologie die stage liep bij dit
ingenieursbureau, schreef daarover het volgende.

tekstfragment

De mest van kippen is droger dan mest van koeien of varkens en is daardoor het meest
geschikt. Na de verbranding blijft er as over. Deze as bestaat voornamelijk uit zand en
fosfaat. Ik onderzoek de toepassingsmogelijkheden voor deze reststoffen. Het fosfaat kan
natuurlijk worden gebruikt door de fabrikanten van kunstmest. Zij gebruiken nu fosfaaterts
dat uit Afrika wordt aangevoerd. Als fosfaat uit stront kan worden teruggewonnen, wordt de
totale hoeveelheid en dus de fosfaatbelasting beperkt. Maar de fabrikanten hebben niet
zoveel aan het zand, dat in de as zit. Ik heb dus een proces bedacht waarin het fosfaat van
het zand wordt gescheiden. Wat overblijft is een waardevolle grondstof voor kunstmest. Dit
is struviet, een verbinding van fosfaat, magnesium en ammoniak.

uit: Campus, magazine van de Universiteit Twente voor aanstaande studenten
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De bewering: „Als fosfaat uit stront kan worden teruggewonnen, wordt de totale
hoeveelheid en dus de fosfaatbelasting beperkt.” geeft gebrekkig weer wat de student
bedoelt te zeggen. Het is niet duidelijk wat hij bedoelt met ‘totale hoeveelheid’ en
‘fosfaatbelasting’.
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Verbeter de zin zo dat de bedoeling wel duidelijk is. Begin je zin met: „Als fosfaat uit
stront kan worden teruggewonnen, …”.
Struviet is een slecht oplosbaar zout dat bestaat uit drie ionsoorten. De beschrijving die de
student van struviet geeft, is niet geheel juist. Met name het gebruik van het woord
‘ammoniak’ is verkeerd. Toch kan met behulp van die beschrijving wel worden afgeleid wat
de formule van struviet is.
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Geef de formules van de ionen die in struviet voorkomen en leid daarmee de formule van
struviet af.
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Beschrijf een methode, die de student zou kunnen hebben bedacht, om struviet uit de as te
verkrijgen. Ga ervan uit dat het fosfaat in de vorm van calciumfosfaat in de as zit en niet in
de vorm van struviet. Gebruik het gegeven dat het fosfaation een base is.
In figuur 2 is een gedeelte van de natuurlijke fosforkringloop door middel van een
eenvoudig schema weergegeven. In deze kringloop zijn uitsluitend de belangrijkste
natuurlijke processen weergegeven. Menselijke activiteiten zoals het op industriële schaal
onttrekken van stoffen aan de bodem en het gebruik van kunstmest zijn niet in dit schema
opgenomen.

figuur 2
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3 = oplossen van mineralen
4 = afzetting van mineralen

5 = opnemen van mineralen
6 = afsterven van planten

Het bedrijf Thermphos wil dus bewerkstelligen dat er in de toekomst een fosforkringloop
ontstaat, waarbij ze minder beslag hoeven te leggen op fosfaaterts. Met behulp van
gegevens uit het artikel kunnen de huidige activiteiten van Thermphos en de activiteiten die
in de toekomst wellicht kunnen worden uitgevoerd, in dit schema worden opgenomen. Op
de uitwerkbijlage is het schema opnieuw weergegeven. Hierin is met een extra ovaal,
aangeduid met ‘TH’, de plaats van Thermphos aangegeven.
Teken in het schema op de uitwerkbijlage nog twee extra ovalen en extra pijlen op de
manier zoals in het schema is gedaan, zodat de informatie uit het artikel duidelijk wordt
gemaakt.
Zet in de extra ovalen: RZI (voor rioolwaterzuiveringsinstallatie) en VI (voor
verbrandingsinstallatie). Zet bij de extra pijlen op de juiste plaats de nummers 7 tot en
met 13.
Deze nummers staan voor de volgende aanduidingen:
7 = fosfaaterts
10 = slib
13 = gezuiverd rioolwater
8 = fosforzuur en polyfosfaten
11 = as
9 = afvalwater (rioolwater)
12 = mest
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Uitwerkbijlage bij vraag 13

Vraag 13
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Kringloopfosfaat
DE EUROPESE fosfaatindustrie wil dat in 2010 een kwart van het fosfaat wordt
teruggewonnen uit afvalwater en mest.
Een van de bedrijven die zich sterk maken voor hergebruik van fosfaat uit
afvalwater en dierlijke mest is Thermphos in Vlissingen. Thermphos importeert
jaarlijks 600.000 ton fosfaaterts uit Noord-Afrika en Rusland (overeenkomend met
200.000 ton fosfaat) en maakt daar fosforzuur en polyfosfaat van. Fosforzuur wordt
onder meer gebruikt in voedingsmiddelen en frisdranken en, in geconcentreerde
vorm, voor het schoonmaken van metalen. Polyfosfaat wordt tegenwoordig veelal
gebruikt bij onder meer de bereiding van levensmiddelen (kaas en bakpoeder) en
het veredelen van papier en textiel.
Thermphos heeft zich tot doel gesteld om in vijf jaar tijd twintig procent van de
aanvoer van fosfaaterts te vervangen door andere fosfaatbronnen.
Er valt nog een hoop te doen. "Dat gebeurt ook", zegt dr. ir. Rob de Ruiter,
directeur productie en technologie van Thermphos. "We kijken naar reststromen die
vrijkomen bij het zuiveren van afvalwater en bij het verbranden van dierlijke mest.”
Rioolwater bevat een gering percentage fosfaat, dat er voornamelijk via onze
spijsvertering in terecht is gekomen. In de zuiveringsinstallatie wordt fosfaat er voor
een groot deel uitgehaald, hetzij door de bacteriën in de zuivering, die het ophopen,
hetzij door het te laten reageren met ijzerchloriden. In beide gevallen komt het in
het slib terecht. Het slib wordt verbrand of gedroogd en gestort. De as die vrijkomt
bij verbranden, zou een interessante grondstof kunnen zijn, ware het niet dat er
stoffen in zitten die bij verdere verwerking problemen geven, bijvoorbeeld ijzer. Het
ijzer in de as is voornamelijk afkomstig van ijzerchloriden die de zuiveraars
toevoegen om fosfor uit afvalwater te verwijderen. Het zou beter zijn als daarvoor
aluminiumchloride of calciumhydroxide wordt gebruikt, maar dat heeft weer als
nadeel dat het duur is. Bovendien is het niet te vermijden dat er een beetje
aluminium uit de zuivering in het oppervlaktewater terechtkomt en dat is slecht voor
het waterleven. Andere metalen die problemen opleveren, zijn koper en zink,
afkomstig uit leidingen en goten.
Wat geldt voor de as van zuiveringsslib, geldt ook voor de as die vrijkomt bij het
verbranden van kippenmest, een andere bron van fosfaat. De hoeveelheid fosfaat in
dierlijke mest is in principe voldoende om de fosfaatbehoefte van Thermphos te
dekken, maar in de praktijk komt daar nog weinig van terecht. Thermphos is in
gesprek met de Stichting Duurzame Energie Pluimveemest. Deze stichting wil bij
Moerdijk een elektriciteitscentrale bouwen die wordt gestookt met kippenmest. De
as die daarbij vrijkomt bevat fosfaat, maar (helaas) ook koper en zink. Die worden
zelfs aan het voer toegevoegd om de kippen beter te laten groeien. Vanwege de
problemen die beide metalen veroorzaken bij de verwerking van gebruikt fosfaat is
Thermphos inmiddels in gesprek met de leveranciers van kippenvoer om te kijken of
het gehalte omlaag kan.

naar: NRC Handelsblad
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