platform

Doris van Halem, TU Delft
Jasper Verberk, TU Delft
Gary Amy, King Abdullah University of Science and Technology
Hans van Dijk, TU Delft

Ondergrondse ijzer- en
arseenverwijdering voor
drinkwaterzuivering in Bangladesh
Een groot gezondheidsprobleem in Bangladesh vormt de aanwezigheid van
arseen in ondiep grondwater. Dit probleem raakt vooral de armen op het
platteland onevenredig, omdat zij het meest afhankelijk zijn van deze bron
van drinkwater. Oplossingen voor het arseenprobleem, waaronder arseenverwijdering op huishoudschaal, bieden zelden een duurzaam alternatief
voor veilig drinkwater op het platteland. Naar een nieuwe technologie voor de
behandeling en opslag van huishoudelijk water, gebaseerd op ondergrondse
verwijdering van ijzer en arseen, is onderzoek verricht in een promotieproject
aan de TU Delft. Op 3 oktober vindt de openbare verdediging plaats.

H

et principe van ondergrondse ijzerverwijdering (zie afbeelding 1) is
dat belucht water periodiek wordt
geïnjecteerd in een zuurstoﬂoze of anaerobe
watervoerende laag, waarna onttrekking
van grondwater plaatsvindt1). Door de
injectie van zuurstofhoudend water wordt
het Fe2+ bevattende grondwater gedeeltelijk
verplaatst. Het zuurstofrijke geïnjecteerde
water oxideert het geadsorbeerde Fe2+ tot
Fe3+ in de ondergrond rondom de put. Tijdens
de grondwateronttrekking keert de stroming
van het water om, waardoor opgelost Fe2+ (en
arseen) kan adsorberen aan het geoxideerde
Fe3+-oppervlak. Hierdoor wordt vervolgens
grondwater met verlaagde ijzer- en arseenconcentraties onttrokken.
Kleinschalige toepassing van ondergrondse
arseenverwijdering komt reeds voor in India,

Bangladesh en Duitsland2),3),4). Ondergrondse
ijzer- en arseenverwijdering is een in situtechnologie, waarbij de verontreiniging bij de
bron wordt aangepakt.
Deze aanpak heeft een aantal veelbelovende voordelen ten opzichte van huidige
decentrale zuiveringstechnieken:
t Geen kostbaar ﬁltermateriaal en
onderhoud nodig;
t De grondwaterput heeft de voorkeur
als drinkwaterbron op het plattenland
in Bangladesh5) en is beschikbaar op
huishoudschaal bij de allerarmsten;
t Er is weinig materieel nodig behalve de
al bestaande handpomp en is bovendien
lokaal te vervaardigen en te repareren;
t De verwijdering van ijzer (kleur, smaak)
kan helpen bij de sociale acceptatie van
deze technologie;

t

t

IJzer kan een zichtbare indicator zijn voor
de aanwezigheid van arseen (waterkwaliteitscontrole na constructie);
De technologie is ook bruikbaar voor
irrigatiewater, om zo accumulatie van
arseen in groenten te beperken.

Voordat ondergrondse ijzer- en arseenverwijdering te beschouwen is als haalbaar
alternatief ter bestrijding van het arseenprobleem, is echter beter inzicht nodig in de
(ondergrondse) processen die de duurzame
werking van dit proces onder verschillende geochemische condities bepalen.
De gevolgde onderzoeksmethode in het
promotieproject bestond uit een analyse
van de gegevens van bestaande ondergrondse ijzerverwijdering in Nederland,
het monitoren van een proefopstelling in

Afb. 1: Het principe van ondergrondse ijzer- en arseenverwijdering, met injectie (links) en onttrekking (rechts).
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Bangladesh, zandkolomstudies in het veld
en in het laboratorium én sedimentkarakterisering nabij ondergrondse ijzerverwijderingsputten.

Ondergrondse ijzerverwijdering
Ervaringen in Nederland bij Vitens en Oasen
toonden aan dat ondergrondse ijzerverwijdering een eﬀectieve, robuuste en duurzame
technologie is met een groot potentieel
voor wereldwijde toepassing. De zuurgraad
bleek de meest dominante waterkwaliteitsparameter te zijn voor het bepalen van de
eﬀectiviteit van ondergrondse ijzerverwijdering. De operationele V/Vi-verhouding
verdubbelde ruimschoots tussen pH 7,0 en
7,4 op pompstation Corle (Vitens). Naast
ijzer werden ook mangaan, fosfaat en arseen
vastgelegd in het watervoerende pakket.
Opeenvolgende cycli resulteerden in een
verbeterde verwijderingseﬃciëntie, wat het
potentieel van deze technologie voor een
duurzaam gebruik illustreert.
Voor handpompen in huishoudens in
Bangladesh is veldonderzoek verricht in
Manikganj. Het toonde aan dat ondergrondse ijzerverwijdering met succes
toepasbaar is op kleine schaal. De eﬃciëntie
van het proces werd beter met opeenvolgende injectie-onttrekkingscycli en bij
injectie met hogere zuurstofconcentraties.
Het optreden van adsorptieve-katalytische
oxidatie tijdens de injectie-onttrekkingscycli
(zie kader) is gesimuleerd in laboratoriumkolomexperimenten, waarbij de waargenomen
(stoichiometrische) 1:4-verhouding voor het
zuurstofverbruik en Fe2+-verwijdering het
optreden van dit mechanisme bevestigde.
Het zuurstofverbruik en de daaropvolgende
Fe2+-verwijdering werden verhoogd in de
kolommen door aanwezigheid van geaccumuleerde Fe3+-oxiden. Toch is het adsorptieve-katalytische oxidatiemechanisme
niet verantwoordelijk voor de verbeterde
Aanleg en monitoring van proefopstelling in Manikganj.

36

H2O / 19 - 2011

Adsorptieve-katalytische oxidatie
Het mechanisme van adsorptieve-katalytische oxidatie is gebaseerd op het gegeven dat
geadsorbeerd Fe2+ oxideert tot ijzeroxiden (Fe3+), die voorzien in nieuwe adsorptieplaatsen.
Tijdens injectie van zuurstofrijk water in een zuurstoﬂoos watervoerend pakket zorgt de
overvloedige aanwezigheid van ijzeroxiden ervoor dat een snelle heterogene ijzeroxidatiereactie
optreedt van geadsorbeerd Fe2+:
S-OFe(II)++0,25O2+1,5H2->-OFe(II) (OH)2+H+
Het zuurstofverbruik in deze reactie heeft tot gevolg dat het fysieke zuurstoﬀront vertraagd
wordt ten opzichte van het geïnjecteerde water. Als de heterogene ijzeroxidatiereactie compleet
is, zijn de gevormde Fe3+-oxiden beschikbaar voor adsorptie van Fe2+ en anionen, zoals As(III),
tijdens onttrekking:
S-OH+Fe2+->S-OFe(II)++H+
S-OH+H3AsO3->S-H2AsO3+H2O
Als het ijzeroxide oppervlak gevuld is, kan geen Fe2+ of As(III) meer geadsorbeerd worden en zal
ijzer/arseen waargenomen worden in het onttrokken water. Met andere woorden, tijdens
onttrekking is het ijzer/arseenfront vertraagd en kan meer water geproduceerd (V) worden met
verlaagde ijzer/arseenconcentraties, dan was geïnjecteerd (Vi). De operationele V/Vi-verhouding
geeft de eﬃciëntie van het systeem weer. De retardatie (vertraging) van ijzer/arseen is te
beschrijven met de dimensieloze retardatiefactor (R), die de vertraging weergeeft van een stof
ten opzichte van een tracer. In het geval van ondergrondse ijzerverwijdering wordt de retardatie
berekend ten opzichte van het geïnjecteerde watervolume.

eﬃciëntie na meerdere cycli. Het zuurstofverbruik van andere geochemische
processen tijdens de eerste injectiecycli
(bijvoorbeeld pyrietoxidatie), kan wel een
verklaring zijn, maar het is waarschijnlijker
dat de volume vergroting van de ondergrondse oxidatiezone de Fe2+-verwijdering
per cyclus verhoogt6).
Naast adsorptieve-katalytische oxidatie
speelt ook kationenuitwisseling een rol
tijdens de injectie-ontrekkingscycli. In kolomexperimenten met synthetisch en natuurlijk
grondwater bleek dat kationenuitwisseling
(Na+-Fe2+) optreedt tijdens ondergrondse
ontijzering. Bij hogere Na+-concentraties in

het geïnjecteerde water was de Fe2+-uitwisseling hoger, maar deze daalde in de
aanwezigheid van andere kationen in het
grondwater7).
Praktijkresultaten met het injecteren van
water met hoge zuurstofconcentraties (0,55
mmol/l) op pompstation Corle toonde een
betere verwijdering van ijzer aan dan bij de
normale concentratie verzadigingszuurstof
van 0,28 mmol/l. Dit geeft aan dat niet de
uitwisselbare Fe2+ op het bodemmateriaal de
beperkende factor is tijdens injectie, maar
de aanvoer van zuurstof naar de beschikbare
Fe2+. Uit de kolomproeven blijkt dat ondergrondse ijzerverwijdering niet signiﬁcant
Zandkolomopstelling in het laboratorium van de TU
Delft.
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beperkt of versterkt wordt door de aanwezigheid van andere anorganische grondwaterbestanddelen. Wel is de ijzerverwijdering
minder bij de aanwezigheid van 1,2 mmol/l
calcium of 0,06 mmol/l mangaan.
Een aandachtspunt voor de duurzame
toepassing van ondergrondse ijzerverwijdering is het risico van verstopping van
het watervoerend pakket door langdurig
gebruik van de injectie-onttrekkingsputten.
Sedimenten rondom twaalf jaar oude
ondergrondse ijzerverwijderingsputten zijn
daarom geanalyseerd op hun chemische
samenstelling. Op de onderzochte locatie
(pompstation De Put van Oasen) is ijzer
op speciﬁeke dieptes in de buurt van de
ondergrondse ontijzeringsputten geaccumuleerd. De meerderheid van het geaccumuleerde ijzer is gekarakteriseerd als
kristallijn8). Dit suggereert dat neergeslagen
amorfe ijzeroxiden zijn getransformeerd naar
ijzeroxiden van hogere kristalliniteit. Deze
kristallijne en compacte ijzeroxiden hebben
de onderzochte put en/of het watervoerend
pakket niet merkbaar verstopt. De ondergrondse ontijzeringsputten zijn zelfs minder
vaak gereinigd dan gewone onttrekkingsputten.

Ondergrondse arseenverwijdering
Uit het onderzoek bleek dat ondergrondse
arseenverwijdering minder eﬀectief is voor
de verwijdering van arseen dan voor ijzer. De
verwijdering van arseen was beperkt en de
doorbraak van 10 μg/l (voorlopige richtlijn
van de VN-wereldgezondheidsorganisatie
WHO) werd waargenomen bij een geringe
ontrekkingshoeveelheid van V/Vi <1 (zie
afbeelding 3). In tegenstelling tot de verwijdering van ijzer nam de eﬀectiviteit van
ondergrondse arseenverwijdering niet toe na
meerdere cycli9). Dit illustreert dat het proces
dat verantwoordelijk is voor de eﬀectieve
verwijdering van ijzer geen evenredige
eﬃciëntie garandeert voor arseen. In deze
studie is geen relatie waargenomen tussen
de hoeveelheid verwijderde arseen en de
Fe2+:As(III)-verhouding van het grondwater.
Bovendien is ijzer niet te gebruiken als
zichtbare indicator voor de aanwezigheid
van arseen, aangezien arseen waargenomen
wordt in het grondwater voordat opgelost
ijzer bij de put arriveert.

Afb. 2: Retardatie van ijzer ten opzichte van injectiewater in kolommen na injectie van water met en zonder
zuurstof en natrium, in proeven met synthetisch en natuurlijk grondwater.

Tijdens de injectie-onttrekkingscycli in de
kolomexperimenten met een synthetisch
Fe2+-As(III)-O2-systeem was het mogelijk
een betere arseenverwijdering te bereiken
dan bij het veldonderzoek in Bangladesh en
de kolommen met natuurlijk grondwater
(pompstation Lekkerkerk van Oasen en
pompstation Loosdrecht van Vitens). Dit is
te verklaren door de competitie met andere
anionen in het natuurlijke grondwater. Bij
0,01 mmol/l fosfaat, 0,2 mmol/l silicaat of
1 mmol/l nitraat was de arseenverwijdering
erg beperkt. Dit toont de kwetsbaarheid
van ondergrondse arseenverwijdering in
verschillende geochemische condities aan
(zie afbeelding 4).
De competitie met andere anionen geldt
echter niet alleen voor ondergrondse
arseenverwijdering maar ook voor de
meeste andere (arseen-) oplossingen voor
de behandeling en opslag van huishoudelijk

Afb. 3: Doorbraak van ijzer en arseen tijdens een injectieonttrekkingscyclus in
Bangladesh.

water. Geen enkel systeem is ontworpen om
aan alle mogelijke voorwaarden te voldoen.
Er is dus een dringende noodzaak om de
(technische) randvoorwaarden waarin zo’n
oplossing kan slagen, te onderzoeken. Met
een gunstige grondwatersamenstelling (lage
concentraties van concurrerende anionen en
een hoge pH) kan ondergrondse arseenverwijdering nog steeds haalbaar zijn. Het
decentrale karakter van de behandeling en
opslag is echter niet bevorderlijk voor de
aanwezigheid van voldoende kennis van
de grondwatersamenstelling ter plaatse,
waardoor zuivering op buurt- of gemeentelijke schaal aantrekkelijker is.
IJzerverontreiniging van het drinkwater
vormt geen gevaar voor de gezondheid,
maar de gebruikers hebben wel proﬁjt
van ijzerverwijdering. Niet alleen voor
esthetische verbetering van de drinkwaterkwaliteit, maar voor alle waterverbruikende

Afb. 4: Invloed van fosfaat, silicaat, nitraat, calcium en mangaan op de retardatie
van ijzer en arseen in de kolomproeven.
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activiteiten (koken, wassen, etc.). Verwijdering van arseen is alleen nodig voor drinken kookwater, maar de huidige (huishoud-)
arseenﬁlters worden beperkt in hun
eﬃciëntie door de aanwezigheid van ijzer
en fosfaat in het grondwater (verstopping
en adsorptieve competitie). De combinatie
van ondergrondse ijzerverwijdering gevolgd
door een HWTS-arseenﬁlter kan deze
beperking wegnemen, aangezien tijdens
ondergrondse ijzerverwijdering zowel ijzerals fosfaatconcentraties verlaagd worden.
Een nieuw waterkwaliteitsaandachtspunt
in Bangladesh is de verontreiniging van
grondwater met verhoogde mangaanconcentraties. Chronische blootstelling aan
mangaan via drinkwater kan neurologische
eﬀecten hebben bij een concentratie boven
de richtlijn van 0,4 mg/l (WHO). De (kleinschalige) toepassing van ondergrondse
mangaanverwijdering zou daarom een
interessante onderzoeksrichting zijn.

Conclusie
De resultaten van dit onderzoek tonen
aan dat ondergrondse ijzerverwijdering
technisch haalbaar is onder een breed scala
van (geochemische) condities en daarom
veel potentie heeft voor de toepassing op

handpompschaal. Ondergrondse arseenverwijdering is minder geschikt bevonden
voor handpompen en is kwetsbaar in diverse
geochemische condities. Toch liggen er voor
deze technologie mogelijkheden in regio’s
met gunstige grondwatersamenstellingen
en/of in combinatie met andere (huishoud)
zuiveringsstappen.
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zonder Ex-beveiliging worden geleverd. De uitvoering in natte en droge
opstelling funtioneren zonder koelmantel en zonder mediumkoeling. Bij
zowel nominale belasting als bij deelbelasting worden hogere rendementen
gehaald dan bij standaard dompelmotoren, maar ze zijn even robuust.
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KSB is een van ’s werelds meest vooraanstaande
producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende
systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en
afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw.
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