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VIERDE IHE/KIWA-SEMINAR OVER GRONDWATERBEHANDELING

Nieuweontwikkelingen
in ontijzering
Denieuwsteontwikkelingen inontijzering insueljiltersendewijzewaaropdezekanworden
bewaaktwarenonderwerpvanhetvierdeseminarovergrondwaterdat ditvoorjaar werdgehouden.
EvenalsinvoorgaandejarenwerdenderesultatenvanhetopIHE uitgevoerdeonderzoekdoor
studentengepresenteerd.Daarnaast werdennieuweontwikkelingenvanuit hetBedrijjstakondcrzoek
Waterleidingbedrijvengepresenteerd.
Profdr.MikeHall(vicerectorvanIHE)
begondedagdoordecirca60deelnemers
duidelijk temakendatverwijderingvan
ijzer uitgrondwater eenwereldwijd
probleem is.Metnameinlanden inde
DerdeWereld,waarveelvandeIHE-studentenvandaan komen,istoepassingvande
kennis uitNederlanddaarom vangroot
belang.Alsdeinzichten in ijzerverwijdering
inNederland mededoor inzetvandeze
studenten verder kunnen worden ontwikkeld,magworden gesprokenvaneen winwinsituatie,aldusHall.

InKathmandu isinhetkadervanontwikkelingswerk eengeavanceerde installatie
geplaatst diealsgevolgvanbeperkte kennis
engeldonvoldoendefunctioneert. Zelfs
eenvoudigeinstallaties methandpompen
functioneren vanwegefysieke beperkingen
(hetbetonnen dekselisnietmetdehandte
verplaatsen)niet naar behoren (ziefoto).Hij
vervolgdezijn verhaalmeteenkort overzicht
vanhetonderzoeknaar ijzerverwijderingsmechanismen datbij IHE wordt uitgevoerd.
Ditonderzoek leidttotnieuwe inzichten
waarmeedeijzerverwijdering in praktijkinstallaties kanworden verbeterd.

Ir.GertReijnen gafalssecretaris vande
ConractgroepFiltratietechniek Grondwater
Ir.JoostKappelhof(Kiwa)gafeenoveraandatdeijzerverwijdering inNederland
zichtvanbeschikbareinstrumenten voorhet
overheralgemeen zeergoed is,maardat
bewakenvandewerkingvansnelfilters,variëverdergaande verbetering vandeontijzering
rendvantroebelheidsmeters totrekenmodelwenselijk isaangezienernogsteedseen
len.Eennieuweontwikkeling ishetontwerp
hoeveelheid ijzer inhetleidingnet komt. De
vaneenijzermonitor, waarmeezoweldrie-als
kennisover ijzerverwijdering isindejaren
tweewaardigijzeroplocatiekanworden
zesrigmetnamedoordecommissie filrergemonirord.Hiermeeishetmogelijkgeworconsrructies ontwikkeld.Detoentertijd
denomsneleenbetrouwbareanalysevande
geschreven Kiwa-mededeling 'Richtlijnen
oxidatiesnelheid vanijzerendewerkingvan
tendienstevanhetontwerpen endebehansnelfdrerstemaken.Hetisnu bijvoorbeeld
delingvansnelfilters' istotopheden actumogelijkomeenprofiel vantwee-endrieeel.Eeninteressante ontwikkeling
vandelaatstejaren isvolgens
Reijnen hetverbeterde inzichtin
EenhandpompinNepalmetbeluchting-enjïltratie-eenheid.
demechanismen vanijzerverwijWannenhetjiltcrzandvervuildis,wordthetextern.gereinigd.Het
dering,waardoor dezuivering
jïlterzandnaastdebakdoetvermoedendathetvanwegebednjjs^ebeter afgestemd kanwordenopde
makisverwijderd.
ruwwatersamenstelling.Deze
kennisisgebundeld inherdoorde
conractgroep samengestelde verzamelwerk'Filtratietechniek Grondwater:technische aspecten'(SWE
98.004).

MSc. SarojSharmauitNepal
(IHE)schetstede drinkwatervoorzieninginzijn land.Hieruit bleek
duidelijkdatdeproblemen vaneen
andereordezijn daninNederland.
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waardigijzeroverdehoogtevaneen snelfilter
temeten.Daardoorkanwordenafgeleid welk
ontijzeringsmechanismeoptreedtenhoede
ontijzering te verbeterenis.
Oppompstation GilzevanWaterleidingmaatschappij 'Noord-West-Brabant'
heeft mr.Mutikanga Harrison (Oeganda)
flocculente ontijzering vergelekenmet
adsorptieve ontijzering opbasisvanprocescondities.Voorpompstation Gilzebleek
dubbellaagsfiltratie metflocculente ontijzeringdemeest aangewezen optie.Metname
voorsituaties waarbij tweevoudige filtratie
noodzakelijk is,isadsorptieve ontijzering
aantrekkelijk, vanwegehetlage spoelwaterverliesenminder slibproducrie.Heteffecr
vandeparameters zuurgraad, filtratiesnelheidenalkaliniteit opadsorptieve ontijzeringwerden onderzocht door mr. Boniface
Mendis (SriLanka).Metname verhoging
vandezuurgraad versnelt deadsorptie.
Tijdens zijn studiebleekdatdeverzadigingsindex effect heeft ophetcalciumgehalteenhiermeeopdeadsorpriecapaciteit
vanhetfilterzand.Aangeziendeontwikkelingvandeadsorptieve ijzerverwijdering
vaaktraagverloopt, werd aandacht besteed
aandeontwikkeling vande'coating'op het
filterzand endewijze waaropdeze omwikkelingkanworden versneld.Mr. Hiran
Karunatilakc(SriLanka)stelde vastdat
toenameindehoeveelheidcoatingbijeen
lagezuurgraad trager verlooptdanbijeen
hogezuurgraad. De adsorptiecapaciteit
neemt snel toetoteenplateau-waarde
bereikt wordt (bijeenzuurgraad van6,5).
Dit hadbijdeexperimenten totgevolgdat
deijzerverwijdering overhetfilter vanafeen
zuurgraad van6,5goedwasenbijeen zuurgraad van6,0beduidend slechter.
Voorzitter vanhetseminar dr.Maria
Kennedy(IHE)zeiinhaar samenvattingdat
duidelijk werddatinhetverleden eenzeer
goedebasisisgelegdvoorde bedrijfsvoering
vansnelfilters, maar datdeeisen hiervoor
tegenwoordig hoger wordengesteld.Dit
maaktdeontwikkeling vannieuwe
gebruiksinstrumenten,zoals ijzermonitor,
deeltjestelling, modellen enexpert systemen
steeds belangrijker. Daarnaast leverthet
onderzoek in ontijzeringsmechanismen
openingen opvoornieuweofaangepaste
processen,zoalsadsorptieve ijzerverwijderinginzandfilters ofpelletreactoren.De
hierbij ontwikkelde kenniszorgtervoordat
dehuidige installaties nogverder verbeterd
kunnen worden, f
ir.Joost Kappelhof
dr. Maria Kennedy

