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Nieuwlichtopoud
zuiveringsproces
"Adsorptiveironremovalfromgroundwater"isdetitelvanhetproefschrift datSarojSharmauit
Nepalopwoensdag19decemberbijhetInternational InstituteJorInfrastructure!, Hydraulicand
EnvironmentalEngineering(IHEjinDelft verdedigt.Hijonderzochtdefysisch/chemischemechanismendieeenrolspelenbijdeontijzering vangrondwaterendewijzewaaropditproceskanworden
verbeterd.
Grondwater bevat nagenoegaltijd ijzer.
IJzer indrinkwater isuitoogpunt vanvolksgezondheid niet bezwaarlijk. Hetgeeft wel
aanleiding tot klachtenvandecomsumenten,doordat het watererbruin en troebel
door wordt.Inontwikkelingslanden iseen
hoogijzergehalte ingrondwater zelfs aanleidingomdezebron linkstelaten liggenenin
plaatsdaarvan ernstig verontreinigd oppervlaktewater alsdrinkwater tegebruiken.
Metalsgevolgdat dezemensen permanent
worden blootgesteld aan ziekteverwekkende
organismen metallegevolgen vandien.
Doorgaans wordt ijzer uit grondwater
verwijderd met beluchtinggevolgd door
snelfiltratie.Algemeen wordt aangenomen
dat hierbij eersthet tweewaardige ijzer
wordtgeoxideerd totdriewaardig ijzer, hetgeenvervolgensvlokkenvormt.Dezevlokkenwordendaarna verwijderd met snelfiltratie(vlokken filtratie].Sarojheeft echter
aangetoond dat hiernaast vaaknogeen
tweedeproceseenrolspeelt,tewetenadsorptieveofkatalytische filtratie. Bijditproceswordt tweewaardigijzer geadsorbeerd
aan hetfiltermateriaal envervolgensgeoxideerd totdriewaardig ijzer,dat indevorm
van hydroxideeencoating vormt ophet filtermateriaal.Dezecoatingadsorbeertvervolgensopnieuw tweewaardigijzer,datook
weerwordtgeoxideerd.Omdezereden
krijgt ditprocesookweldenaam katalytischeontijzering mee.
Onder normale bedrijfscondities wordt
ervan uitgegaan datvlokkenfiltratie het
dominante mechanisme is.Sarojsteldeechtervastdat filtermaterialen afkomstig van
twaalfverschillende grondwaterpompstationseenopvallendehoge adsorptiecapaciteithaddenvoortweewaardigijzer.Veel
hogerdan nieuwzand,hetgeen hijtoeschrijft aandeijzerhyroxide-coating diebij

tweedefilterplaatsvinden,deoptimaleprocesconditieskunnen wotden geschapen.
Hietbij komtdatverschillende pompsrations reedsmet dubbele filtrarie werken.
Deopenbareverdedigingvanhetproefschrift metstellingen vindtplaats in het
IHE-gebouw,Westvest7inDelft op19
december om 13.00uur.Hieraan voorafgaand geeft SarojSharma om 12.30uur een
korteuiteenzetting overzijn werk.C
Voormeerinformatie:profdr.ir.JanSchippers
(015J2151780.

allematerialen aanwezigwas.Ditgeeft aan
dat adsorptieve filtratie opzijn minst een
aanvullende rolspeelt bij ontijzering.

INFORMATIE

Normen ter kritiek
Onderzoek, uitgevoerd meteen proefinstallatiebij hetpompstation Gilzevan
WaterleidingMaatschappij 'Nootd-WesrBrabant', toondeaandatadsorptieve filtratie
eenaantalduidelijke voordelen heeft ten
opzichtevanvlokkenfiltratie, zoals langere
filterlooptijden dooreen langzamere
opbouwvandeweerstand inhetfilter,kortererijpingstijden, minder verbruik van
spoelwater eneenlager ijzergehalte.

gepubliceerd
HetNEN,hetNederlands Normalisatie-instituut,heeft eendrietal normenterkritiekgepubliceerd.

Inbestaande grondwaterpompstations
biedtdeaanwezigezeerhogeadsorptiecapaciteitvanhet filtermateriaal voor tweewaardigijzer,demogelijkheid het procesinde
richtingvanadsorptieve filtratie testuren.
Hiervoor kanaan tweeopties worden
gedacht,teweten:
• Tweewaardig ijzer wordtonder zuurstofloze conditiesgeadsorbeerd envervolgensgeoxideerd met zuurstofrijk
waterofeenchemisch oxidatiemiddel
zoals kaliumpermanganaat;
• Adsorptievan tweewaardig ijzer dat
tegelijkertijd inaanwezigheid van zuurstofwordt geoxideerd.
Wanneer behalveijzerook ammonium
en/ofmangaan aanwezigzijn, dan worden
dezeindeeersteoptienietenindetweede
optiemogelijk nietvolledigverwijderd. Dit
probleem kanwordenopgelostdoor hetprocesintweebeluchtings-/filtratiestappen uit
tevoeren.Ditschemaisnogsteeds aantrekkelijk, omdat de filtratiesnelheden tenminstetweekeerzohoogkunnen zijn als bij
enkelvoudige filtratie. Redenhiervoor isdar
voordeijzerverwijdering die voornamelijk
inheteerstefilterplaatsvindt endeammonium-enmangaanverwijdering diein het

-

Hetgaat omdevolgende normen:
NEN 65153,Koepelnorm voorde bepaling
vanelementen inwater;
NEN 6961,Ontsluitingvoordebepaling
van28geselecteerdeelementen met
koningswater.Betreft deelementenAg,
Al,As, B, Ba,Be,Ca,Cd,Cr, Co,Cu,Fe,
Hg,Mg,Mn,Mo,Na,Ni,K,P,Pb,Sb,Se,
Sn,Sr,Ti,V,Zn;
NEN 6964,Analysevan28geselcteerde
elementen -Atomaire-absorptiespectrometrie(grafietoventechniek). Betreft de
elementen:Ag,Al,As,B,Ba,Be,Ca,Cd,
Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mg,Mn,Mo,Ni,Pb,
Rb,Sb,Se,Sn,Sr,Te,Ti,VenZn.

Dezenormen zijn optevragen bij het
Nederlands Normalisatie-instituut:
Postbus5059,2600GB Delft of telefonisch
(015)2690390.Kritiek moetnaardit adres
gestuurd worden.Dezekritiekmoetvóór
1maart binnen zijn.

Kopijsluiting
InverbandmetKerstmisenOudenNieuw
verschijnt heteerstvolgendenummerop
vrijdag 11januari 2002.Kbpijvoordit nummermoetuiterlijkop28decembervandit
jaaropderedactiebinnen zijn.
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