ACHTERGROND

GEHALTE IN DE BODEM BLIJFT ONDER STREEFWAARDE

kunnen sterkadsorberen aan ijzerhydroxiden.
Omdezemogelijke consequenties te
onderzoeken isHydron in 1998een praktijkproefmet ondetgronds beluchtengestatt in
hetwinveld SchuwachtvanzuiveiingsstationLekkerkerk inKrimpen aandeLek.
Hierbij iszowelhetonttrokken watetalsde
bodemgedurendeeenlangere periode
bemonsterd.
Degegevens weidengemodelleerd met
behulpvanhetgeohydiochemischmodel
PHREEQÇ-2dat ttansport-, oxidatie-,en
sorptieptocessen indebodem kansimuleren.Hetmodelberekentde opgepompte
waterkwaliteit opbasisvandeindebodem
vastgelegde,omgezetteofuitgeloogdehoeveelheden stoffen. Hetdoelvandemodelleringwasineersteinstantieeen vootspelling
tedoen vandebodemafzetting opkotte
(tweejaar) enlangetermijn (50jaar)van
ondergronds beluchten,envandeveranderingen diezoudenoptreden alsdetoepassingweidbeëindigd.Voordecalibtatieis
gebruikgemaakt vandewateranalyses gedu-

Beperkte uitloging
arseenbij ondergronds
beluchten
HydronZuid-Hollandpastondergrondsbeluchtentoe,eenzeerextensievevormvanondergronds
ontijzerendietotdoelheeftomdezuiveringsprocessenteverbeteren.Hoewelaldecenniabekendis,dat
debodemzelfsbijintensievetoepassingen nietverstoptraaktdoorijzerafzetting bestaatdeangstdat
debodemvervuild kanrakendoorophopingvantoxischesporenelementen(zoalsarseenennikkel)in
deajgezette ijzerhydroxiden. Eenwinputwaarondergrondsebeluchtingwerdtoegepast,werduitgebreidbemonsterd.DegegevenswerdengemodellecrddoordrC.Appelo,hydrochcmischadviseurin
Amsterdam.Uitdezestudieblijkt, datdesporenelementenaanvankelijk tegendeverwachting injuist
uitdebodemuitlogen.Opdelangeretermijn(50jaar) blijkthetarsceugehalteindebodemvande
onderzochte locatie,weliswaarietstoetenemen,maarruimschootsonderdestreefwaardenteblijven.
Het Drinkwaterbedrijf Hydron ZuidHolland wintgrondwater en oeverfdtraat.
Openkelezuiveringsstationswordt hetzuiveringsproces bemoeilijkt omdat hetopgepompte water,naast mangaan,enkele tot
eentiental mg/l methaan, ijzeren ammonium bevat.Bijdezezuiveringsstations wordt
periodiekeenbeperktehoeveelheid reinwater ingebracht inhetwatervoerende pakket
omhetzuiveringsproces teverbeteren. Hiertoewordteenbron alternerend als infiltratie-enalswinput gebruikt.
Dezetechniek lijkt opondergronds
ontijzeren, maar isveelminder intensiefen
wordtaangeduid met ondergronds beluchten.Waarondergronds ontijzeren devolledigeverwijdering vanijzer (enmangaan) inde
bodem totdoelheeft, geldtdit uitgangspunt
niet voorondergronds beluchten.Dooreen
beperkte inbreng van zuurstofhoudend
water ineen kleindeelvandetotale winning
blijven slechtsenkelepetcenten vanhet in
hetgrondwatet opgeloste ijzer indebodem
achtet.Toch leidtdezetechniek toteenspectaculaire verbeteringvanhet bovengrondse
filtratieproces. Naardeachtergronden en
het mechanisme datdeverbetering teweegbrengt looptmomenteeleen promotieonderzoekopdeuniversiteit vanWageningen.
Ondanksderelatiefgeringe hoeveelheid
afgezette ijzerhydroxiden indebodem
bestond etbijzowelHydronalsdeprovincie
Zuid-Holland (alstoezichthouder envergunningverlener) deangst,datdetechniek
vanondergronds beluchten zouleiden tot
ophopingvansporenelementen, met name
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atseenennikkel indebodem nabij de infiltratie-enwinput.Dezesporenelementen
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rendedeeerstezeveninfiltratie- en onttrekkingcycli.PHREEQCkonredelijk totzeer
succesvolvooreenaantal componenten
(methaan, ammonium, mangaan,ijzer en
fosfaat) wordengekalibreerd.Inafbeelding 1
isdezesimulatievoorijzer weergegeven.
Desporenelementen, metnamearseen,
toondeneengecompliceerder patroon.Voor
dezecomponenten simuleerdehetmodelde
eerstedagennahet beginvandeonttrekkingeenlagerepiekinhet opgepompte
waterdaninhet veldgemeten werd.Dit
betekent,daterinhet modelmeer adsorptie
vanarseenindebodem plaatsvond,dan uit
develdgegevensvolgde.
Mogelijk wordengedurende dezebeginfasemeeraancolloïdaledeeltjes ijzerhydroxidegeadsorbeerd arseenopgepompt.Een
andereverklaringisookmogelijk. Door
competitie metondermeer fosfaat bijde
adsorptiewordrminder arseen vastgelegd.
Ommeerinzichtindezediscrepantie
tussen meer-enmodelgegevens tekrijgenis
eenmodelmatigegevoeligheidsanalyse uitgevoerdopdeinteractietussen verschillende
grondwatercomponenten. Waararseenin
eengereduceerdeomgeving,zoalshetoorspronkelijkegrondwater,hoofdzakelijk als

driewaardigarsenietvoorkomt,neemtde
geoxideerdevorm,vijfwaardig arsenaat,de
overhand ineenmeergeoxideerdeomgeving,
zoalsoptreedt bijondergronds beluchren.
Herblijkt datarseen,metnameindegeoxideerdevorm,zeergevoeligisvoor competitie
metandere grondwatercomponenren.
Indetabelstaande distriburiecoëfficiëntenvoorbeidevormenvanarseen,inaf- en
aanwezigheid vanopgelost ijzer, fosfaat en
bicarbonaat inhetgrondwater. Dedistributiecoëfficiè'nt isgedefinieerd alsdeverhoudingtussengeadsorbeerd arseen(in mmol
As permmol ijzerhydroxide bij 1 mmol
ijzerhydroxide/1)enopgelostarseen in het

Tabeli:

grondwater (uitgedrukt inmmol/1].
Fosfaat, bicarbonaat en ijzerconcentratie
inhetlokalegrondwater vanSchuwacht
makendatdeadsorptie vanAs(V) geringer
wordtdanvanAs(III).Voordeze specifieke
toepassingvanondergronds beluchten betekentditaanvankelijk eenuitlogingvanarseenuitdebodem.
Eenuitgebreidesamenvattingvanlietverrichte
onderzoekmetachterliggendetheorieen alleresultatenzal alshoo/dstukopgenomenwordeninde
Kluwer-uitgave'Arsenicingroudwater:occurrenceandgeochemistry'(AlanWelchandKenneth
Stollenwer)dieditnajaar uitkomt. <[

Distributiecoèjjiaëntenvoorarseen(mol geadsorbeerdaartimmolijzerhydroxtde/1)perAs(mol/Iop
lostinhetgrondwater)bij1 mmol ijzerhydroxide/1 in debodemvoorhetgrondwaterSchwächt.

Fe,Alk,P0 4 , alleomg/l
6mg Fe/l*

3,iifmgPCyr
3o8mgHCO,/l*
Fe, Alk,P0 4 , allebij grondwaterconcentraties*
geïnjecteerd water*

As(III)

As(V)

22
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18
6
6
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2

36

4

1

12

53

1

concentratieszoalsaanweziginhetgrond-eninjectiewater vanwinveldSchuwacht

advertentie

Hoe vaak neemt u als afvalwatertechnoloog een
besluit op basis van inschatting of gevoel?
Toch hoeft dat niet: door de toenemende registratie
van procesgegevens komen steeds meer data
beschikbaar. Met behulp van statistiek kunt u-deze
vertalen in bruikbare informatie.
Daarom organiseert Vertis op 3 en 10 oktober 2001
in Wageningen weer de tweedaagse cursus

Toegepaste statistiek
voor afvalwatertechnologen

GIET UW WERVING VOOR
OPLEIDING & PERSONEEL
IN HET JUISTE VAT
Reserveer ook uw personeelsadvertentie
in H 2 0, hét tijdschrift voor
watervoorziening en waterbeheer.
Bel voor informatie Anita Korevaar:

010 - 4274180

Deze cursus op HBO-/WO-niveau is bedoeld v o o r
afvalwatertechnologen bij waterschappen
of industrieën en medewerkers van Rijkswaterstaat/RIZA belast met het verlenen of controleren
van l o z i n g s v e r g u n n i n g e n .
Aan bod komt onder meer:
• Vergelijken van analysemethoden
• Bepalen van de s t e e k p r o e f o m v a n g
• Behandelen van uitschieters
• Regressie-analyse
• Tijdreeksanalyse
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Voor opgave of vragen kunt u terecht bij
ir. R.A. H a m m i n g of drs. I.T.M. H e m m e r s ,
tel. (0598) 666 000
e-mail: h a m m i n g r @ v e r t i s . n l
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