PLATFORM

Efficiëntie (toename)hij
ondergrondse ontijzering

Vervolgens wordt, na een rustfase, gestart
met de onttrekking.De ontstane sotptiecapaciteit voor ijzer(II) wordt weer langzaam opgevuld, waardoor de ijzer(II)concentratie inhet
onttrokken grondwater verlaagd wordt. De
efficiëntie (dat wil zeggen het onttrokken
volume gedeeld door het geïnjecteerde volume) blijkt per cyclus van injectie en onttrekking (run) steeds groter te worden.
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In afbeelding 1 zijn schematisch de verschillende fronten aan het eind van de injectiefase (a)en onttrekkingsfase (b), weergegeven.Tijdens deinjectie wordt zuurstof verbruikt door de oxidatie van ijzer(II) en andere
oxideerbare stoffen. Hierdoor loopt het zuurstoffront achter op het injectiewater front
(afb ia).Tijdens de onttrekking wordt ijzer(II)
geadsorbeerd, waardoor het ijzer(II)front
wordt vertraagd en uitgesmeerd.
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Ondergrondse ontijzering iscen methode om ijzer(II) uit hetgrondwater teverwijderen. Er wordt
hierbij via deonnxekkingsput zuurstojhoudend, ijzerloos water indeaquijcrgeïnjecteerd. Dit zuurstofoxideert het aan het uitwisselcomplex rjcadsorbeerde jzerjllj onder devorming van ijzerhvdroxiden. De hierbij vrijgekomen sorptiecapaciteit voor ijzer(II) wordt tijdens deonttrekking geleidelijk
opgevuld, wat eenverlaging van de ijzer(II)concentratie mhet onttrokkengrondwater totgevolg
hee/t. De ejrcientie van dit proces, d.w.z. het onttrokken volumegedeeld door hetgeïnjectcerde volume, iso.a. afhankelijk van de ijzerflljeoncentratie ingrondwater, depH en de zuurstofconcentratie
m het injectiewater. Uit eenmodelstudie blijkt de in depraktijk waargenomen ejjicié'ntietoename
verklaard te kunnen worden door hetsteeds verder doordringen van het zuurstofin deaquifer, waarbij tevens deafname van de hoeveelheid andere oxideerbarcstoffen een rol speelt.
Bij veelgrondwaterwinningen wordt ijzer
uit het onttrokken grondwater bovengronds
verwijderd door middel van beluchting van
het grondwater gevolgd door filtratie over
zand ofkalkkorrels. Het hierbij gevormde
ijzerslib kan niet altijd nuttig worden
(her)gebruikt.
Ontijzering kan echter ook ondergronds
plaatsvinden door het proces in de aquifer
rond de winput te laten plaatsvinden. Dit
wordt steeds meer toegepast, bijvoorbeeld bij
kleine particuliere winningen. De voordelen
zijn duidelijk: geen zuiveringsinstallatie nodig
en geen slibptoduetie. Het beleid is steeds
terughoudend geweest tegenovei ondergrondseontijzering, waarschijnlijk vooral ingegeven
door onbekendheid van het mechanisme en
vrees voor ondergrondse afval 'storten' en verstopping van deaquifers. Van dit laatste isop
geen enkele locatie waar het is toegepast iets
gebleken.
In dit artikel worden de resultaten van een
modelstudie beschreven. De basisprincipes
voor ondergrondse ontijzering worden
beschreven, en de typische efficiëntietoename
in de beginfase wordt verklaard. De resultaten
van een kolomproef beschreven door Olthoff
(1986)zijn gemodelleerd met het hydrogeochemisch transportmodel PHREEQC(Parkhurst enAppelo,1998).
Bij ondergrondse ontijzering wordt, vaak
viadeonttrekkingsput, zuurstofhoudend,
ijzerloos water geïnjecteerd, dat het aanwezige
grondwater verdringt. Op het in de ondergrond aanwezige uitwisselcomplex is ijzer(II)
geadsorbeerd, waarbij de ijzer(II)concentratie
in het grondwater en die op het uitwisselcomplex met elkaar in evenwicht zijn. Dit even-

wicht wordt verstoord door de injectie van
ijzerloos water, waardoor ijzer(II) zal desorberen. Het ijzer(II) komt in contact met zuurstof
wordt geoxideerd en slaat neer in de vorm van
nieuw ijzerhydroxide. Het proces van
ijzer(II)desorptie, oxidatie en neerslag zal net
zolang doorgaan totdat ofwel het ijzer(II)
ofwel het zuurstof op is.Bij dit proces ontstaan op twee manieren sorpticplaatsen. Ten
eerste komen desorptieplaatsen vrij waarvan
het ijzer(II) gedesorbeerd is.Ten tweede wolden sorptieplaatsen gecreëerd door vorming
van nieuw ijzerhydroxide.

Afb. 1.

Debovengenoemde verklaring is alin
essentie gegeven door Van Beeken Vaessen
(1979),hoewel deze auteurs niet ingaan op de
efficiëntievergroting die in de beginfase zo
kenmerkend is.Naast de adsorptie van ijzen
worden in de literatuur nog twee andere verklaringen aangegeven waarop zuurstof in contact kan komen met ijzer(II). Boochs en Barovic
(1981)voeren aan dat menging van injectiewater met grondwater voor de oxidatie zorgt, en
Rott era/.,(i978)en Olthoff (1986)nemen aan
dat zuurstof kan adsorberen aan bodemdeeltjes en voot oxidatie van ijzer(H) zorgt tijdens
deonttrekking. De verklaring van Boochs en
Barovic(1981)is weinig waarschijnlijk omdat
het zuurstoffront sterk achter loopt op het
injectiewater front en de mengzone geen
zuurstof meer bevat. Over het feitelijk optre-

Positievanhetinjectiewater- enzuurstojranttenopzichtevandeputaanheteindvandeinjectie(a)envan
hetijzerflljfront bijdeonttrekking[Vj. C/Cocjec/tdeverhoudingvandeconcentratietenopzichtevanie
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den van zuurstofsorptie aan bodemdeeltjes
hebben wegeen literatuur kunnen vinden. De
wiskundige vergelijkingen die bij zuurstofsorptie zijn gebruikr leiden echter weltot
dezelfde resultaten, als wanneer ijzerflljsorptie
het feitelijke procesis.
Van BeekenVaessen (19751) gaan uitvan
adsorptie van ijzer(II) aan deinde ondergrond
aanwezigeijzerhydroxiden. Het ijzer(II) wordt
bij deinjectie door het zuurstofuit het langsstromende injectiewater geoxideerd, waarbij
nieuw ijzerhydroxide ontstaat. Opde efficiëntietoename wordt niet ingegaan.Wel wordt
aangegeven, dat door een afnemende hoeveelheid andere oxideerbare stoffen inhet watervoerend pakket meerzuurstof beschikbaar
komt voordeoxidatie van ijzer(II). Eichhorn
(naar Meyerhoff) 1996)veronderstelt zowel
ijzer(II) adsorptie aan deijzerhydroxiden, als
aanderest vandebodemmatrix.Appeloen
Postma (1993)geven aan,dat sorptie van
ijzer(II) aan degehele bodemmatrix plaatsvindt
en hiervan wordt ookindit artikel uitgegaan.

Deefficiëntie bepaalt ofdetoepassing van
ondergrondse ontijzering economisch haalbaar
isenisafhankelijk vaneenzevental factoren:
1 Demaximaal toelaatbare ijzer(II) concentratie (limiet)
2 Oxiderende capaciteit van het injectiewater
3 IJzer(II)conccntratie inhet grondwater
4 Chemische eigenschappen van de aquifer
5 Geohydrologische situatie
6 Opzet van eenrun
7 pH-effect
1)Indepraktijk wordt vaak onttrokken
tot demaximaal toelaatbare ijzer(II)concenrratieinhet onttrokken water bereikt wordt (in
afbeelding ïb ligt deze bij C/Co~ 0.15),waarna
tot injectie wordt overgegaan. Hoe hoger deze
concentratie, hoe hoger de efficiëntie.
2) De belangrijkste eigenschap vanhet
injectiewater ishettypeendeconcentratie van
het oxidatiemiddel. Het oxidatiemiddel isover
het algemeen luchtzuurstof waarvan normaalgesproken ongeveer 11 mg/l kan worden
opgelost. Bijgebruik van pure zuurstof en/of
een hogere druk kan meer zuurstof worden
opgelosr.Door een hogere zuurstofconcentratieinhetinjectiewater loopt het zuurstoffront
minder achter ophetinjectiewaterfront, wat
een hogereefficiëntie oplevert.

Chemie van ondergrondse ontijzering en efficiëntie
Tijdens een injectie komt het zuurstof uit
het injectiewater incontact met Fe2*uithet
grondwater. Hierbij wordt hetijzer(II)geoxideerd totijzer(III), wat zal neerslaan inde
vorm van ijzerhydroxide, volgens:
a Fe2+<=>Feï++ e'
b O +4H*+4e-<=>2H O

X4
x1
(1)

c 4Fe2* + 0 2 +4H+<=>4Feq++ 2H 2 0
d Fe^ + 2H20<^>FeOOH+ 3H+
e

4 Fe
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xi
x4
+

+ O, + 6H 2 0«4FeOOH + 8H+

Het ijzer(II) staat elektronen af(vgl. ia)en
het zuurstof neemt elektronen op (ïb), waarbij
ijzer(III)gevormd wordt. Reactie cisde totale
oxidatiereactie.Het ijzer(III) slaat vervolgens
neer als ijzerhydroxide (d).Dezetwee deelreacties samen (cend)geven detotale reactie(e),
welkezuurvormend is.Zuurstofen ijzer(II)
reageren dus ineen(mol)verhouding van1:4.
Wanneer allegeïnjecteerde zuurstof wordt
opgebruikt aan deoxidatie van ijzer(II),isde
theoretisch maximaal haalbare efficiëntie E
max

(VanBeekenVaessen,1979)
Em „ M * ^ * (

1 + c)

H20

21-1515)8

4)De initiële sorptiecapaciteit voor ijzer(II)
bepaalt de hoogte van deefficiëntie. Ook de
aanwezigheid van andere oxideerbare stoffen
zoals sulfiden enorganisch materiaal isvan
groot belang.Deoxidarie van deze stoffen kan
veelzuurstofverbruiken, waardoor de oxidatie
van ijzer(II),endaarmee deefficiëntie, beperkt
wordt.

6) Eenrunisopgebouwd uitdrie fasen:
een injectiefase, een rustfase eneen onttrekkingsfase. Derustfase isbedoeld om de reacties
in evenwicht telaten komen.Alsde rustfase
hiervoor niet langgenoeg is,zalditde efficiëntie beperken. Verder ishetdebiet bij de onttrekking van belang.Deefficiëntie blijkt
namelijk bij filtersnelheden groter dan 3 m/d
exponentieel aftenemen met een toenemende
filtersnelheid (Olthoff, 1988). Blijkbaar wordt
desorptie van ijzer(II) door hogere filtersnelheden beperkt.
7)Het effect van depHistweeledig.Ten
eersteneemr deoxidatiesnelheid vanFe(II)
kwadratisch toe met depH (SingerenStumm,
1970). Uit de praktijk blijkt, dat ondergrondse
ontijzering bij pH-waarden kleinerdan 6over
het algemeen niet van degrond komt, doordat
de oxidatiedan telangzaam verloopt.Deoxidatie vindt weliswaar plaars inhet veelal minder zure,geïnjecteerde water, maar ervindt
buffering plaats door debodem.Ten tweedeis
depH bepalend voordeoppervlakrelading van
het ijzerhydroxide. Bij eenpHkleiner dan 8zal
desorptie van kationen aan ijzerhydroxide
srerk afnemen (Dzombak en Morel,1990).
Verklaring efficiëntietoename
In afbeelding 2zijn een injectie, een onttrekking en een tweede injectie weergegeven.
Bijde modellering van ondergrondse ontijzering met PHREEQÇisdeondergrond verdeeld
in een aantal cellen.Depercenrages geven per
celaan hoeveel ijzer geadsorbeerd isaanhet
sorptiecomplex. De gestippelde lijnen geven
het werkelijke verloop van degesorbeerde
ijzer(II)concentratie weer.Inde uitgangssituatie ishetsorptiecomplex inevenwichtmet
het originele grondwater enisde hoeveelheid
geadsorbeerd ijzer(II) gelijk gesteld aan 100
procent (afb. 2a).Voordeuirwisseling van
ijzer(II) aan her sorptiecomplex gaat hetvolgende evenwicht op:
Fe2t + CaX2 O FeX2+Ca2t (logK=p)

K=10P=

(2)

Hierin ismidemolaire concentratie,enc
deextra sorptiecapaciteit voor ijzer(II) ophet
gevormde ijzerhydroxide (dewaardevan czal,
afhankelijk pH enijzer(II)concentratie tussen
0,001en0,05liggen).B.v.bijeenijzer(II)concentratie van 0,1mmol/1(= 5,6mg/l),een zuurstofconcentratie van 0,34mmol/1(=10,9mg/l)
en een cvan0,01 isE 13,7.
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3) Tijdens de injectiefase komt een bepaald
aantal sorptieplaatsen vrij.Alsergrondwater
wordt onttrokken met een relatief hoge
ijzerpfjconcentratie, worden deze plaatsen
sneller opgevuld (dat wilzeggen:albijeen
kleiner onttrokken volume iseen even groot
deel van desorptieplaatsen bezet).Dit effecr
wordt enigzins afgezwakt doordat bij een
hogere ijzer(II)concentratie eengrotere fractie
van de beschikbare sorptieplaatsen door
ijzer(II) wordt ingenomen.

merendeels met destroming mee bewegen,
terwijl hetonttrokken grondwater met name
uit het'bovenstroomse gedeelte' afkomstig is.

5)Degeohydrologische situatie bepaaltin
hoeverrehetinjectiewater terecht komt in het
deel van deaquifer, waaruit wordt onttrokken.
Alseen put filters heefr inverschillende aquifers kanditbetekenen,dathet injectiewater
grotendeels indeaquifer met de kleinste stijghoogte terecht komt, terwijl onttrokken wordt
uit deaquifer met degrootste stijghoogte.Als
van nature regionale grondwaterstroming
voorkomt zal hetgeïnjecteerde water zich

[FeXJ [Ca»]
[Fe2*] [CaXj

Hierin is(I)deactiviteit van speciesi.X
stelt het sorptiecomplex voor en Kde evenwichtsconstante.Inhetalgemeen zijn (Ca2+)en
(CaX)veelgroter dan (Fez+jen(FeXJennagenoeg consranr.Deverhouding (FeX)/(Fe2+)zal
dan ook nagenoeg constant zijn.
Deefficiëntie isafhankelijk van de sorpriecapaciteit voor ijzer(II),die aanwezig isaan het

(3)
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begin vandeonttrekkingsfase. Deze sorptiecapaciteit wordt o.a. bepaald door degrootte van
de geoxideerde zone endus door de uiterste
positie van hetzuurstoffront. Tijdens deeerst
injectie (injectievolume van zescellen) komt
het zuurstof tot indederde cel(afb. 2b).Als
vervolgens,aanheteind vande eerste onttrekking,delimiet wordt bereikt, isslechtseen
deel van degecreëerde sorptiecapaciteit opgevuld (deijzer(II)concentratie inhet grondwater islager dan indeuitgangssituatie, duszal
ook degesorbeerde ijzer(II)concentratie lager
zijn) (afb. 2c).Hierdoor zal tijdens detweede
injectie minder zuurstof worden verbruikt in
de eerste cellen, waardoor het zuurstoffront
verder indeondergrond kan doordringen (afb.
2d).Aan het begin van detweede onttrekking
isnueen grotere sorptiecapaciteit aanwezig,
dan tijdens devoorgaande run, waardoor
meer grondwater onttrokken kan worden
voordat de limiet bereikt wordt enduseen
hogere efficiëntie gehaald wordt.
Deefficiëntie neemt dus toedoordathet
zuurstoffront, naelkerun, steeds verder inde
ondergrond doordringt. Twee andere processen
diede efficiëntie vergroten zijn de verhoging
van desorptiecapaciteit door de toename van
de hoeveelheid ijzerhydroxide, ende afname
van de hoeveelheid andere oxideerbare stoffen.
De uiterste positie vanhet zuurstoffronr
zal uiteindelijk een evenwichtstoestand bereiken, waarna de efficiëntie alleen kantoenemen
door de extra sorptieplaatsen opdenieuw
gevormde ijzerhydroxiden (cuit vgl.2). Het
gevormde ijzerhydroxide zal neerslaan tussen
de uiterste positie van hetzuurstoffront ende
put. Indebuurt vandeputzal echter minder
neerslag gevormd worden, gezien dekleinere
hoeveelheid geadsorbeerd ijzer(II) (zieafb2c).

Modelleren
Voor hetmodelleren van ondergrondse
ontijzering isgebruik gemaakt van hethydrogeochemisch transportmodel PHREEQC (Parkhurst &Appelo, 1998;Appelo &Postma, 1993).
Opeenaantal punten isPHREEQCende bijbehorende standaard database aangepast.Dit
betreft metname hetgebruik van een
PHREEQC versiedie deonttrekking stopt bij
een opgegeven ijzer(II)concentratie mhetonttrokken water endetoevoeging van ijzersorptieaanijzerhydroxide (geschat m.b.v. Dzombak enMorel, 1990). Ter validatie vanhetdoor
onsgemaakte PHREEQÇ-model iseen
beschreven kolomproef(Olthoff 1986;1988)
nagerekend. Tevens ismet PHREEQCeen
voorspellinggedaan voor de toepassingvan
ondergrondse ontijzering op de grondwaterwinning LaCabine.
In de kolomproef(Olthoff) 1986:1988) zijn
L2inseriegeschakelde cilinders,van 240m
engteen0,18mdiameter, gevuld metsedinent. Deondergrondse ontijzering werdgesi-

andere oxideerbare stoffen meegenomen zijn.
De resultaten lijken redelijk goed, wat aangeeft datmetbetrekking tot PHREEQC waarschijnlijk redelijke voorspellingen gedaan
kunnen worden over hetresultaat van ondergrondse ontijzering.

muleerd door een aantal keren 150liter belucht
water teinjecteren, dit16à 20uurtelaten rusten,envervolgens teonttrekken totde ijzerconcentratie tot1 mg/l was toegenomen.De
efficiëntie isgemeten door Olthoff (1986, tabel
9.4).Intabel 1 staan zijn enkele belangrijke
parameters weergegeven dieinhermodel zijn
gebruikt. Inhet sediment is 17500mgijzerhydroxideperliter grondwater aanwezig, waarvan 640mg/l makkelijk oplosbaar. Hetmakkelijk oplosbaredeel isactiefSorbens,hetoverige
deelzal niet inzijn geheel actief zijn.

LaCabine iseen grondwaterwinning van
NUON Water opdeVeluwe, ten noordwesten
vanArnhem. BijNUON Water bestondde
behoefte demogelijkheden van ondergrondse
ontijzering hier reverkennen. Intabel 1zijn
de voornaamste, inhetmodel gebruikte, parameters gegeven (afgeleid van meetwaarden).
De modelresultaten zijn tezien in afbeelding
4,waar de ijzerconcentratie inhetonttrokken
water isuitgezet tegen hetonttrokken volume.
Degehaalde efficiëntie, bijeen limiet van 0,1
mg/l ijzer(II),bedraagt tijdens deeersterun
ongeveer 12,5enneemt toetot12,9inrun7.
Omdat de limiet niet veel lager ligt dande

DemetPHREEQC berekende efficiënties
worden vergeleken metdegemeten waarden
in afbeelding 3.Indeze afbeelding zijn twee
modellijnen weergegeven, voor 18en38 mmol
sorptieplaatsen/1op ijzerhydroxide (molfracties vanrespectievelijk 0,1en 0,2vande 196
mmol/1, ofwel 17500mg/l ijzerhydroxide).De
berekende waarden zijn vooralinde beginfase
te hoog, vooral doordat inhetmodel geen

A/b.2.

Geadsorbeerdeijzer(N)concentratiealspercentagevandebeginhoeveelheidineenPHREEQC-modelvanzes
cellen.Degestippeldelynengevenhetwerkelijkeverloopweer. Weergegevenzijndebeginsituatie(a)ende
situatienaajloopvan:deeersteinjectie/ase(b),deeersteonttrekking(e)ende tweedeinjectie(d).
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Parameters

Kolomproef La Cabine

IJzer(II]concentratie
(grondwater)
pH

0.27mg/l

9,amg

(grondwater)

7,8

7,4

Zuurstofconcentratie
(injectiewater)
Kationuitwisselkapaciteit
(ondergrond)
Initieel ijzerhydroxide
(ondergrond)
Limiet voor ijzer(II)
concentratie
Tabel 1:

10.1 mg/l

ro.3 mg/l

39 meq/1

25mcq/1

17500mg/l

135 mg/l
(schatting)

1 mg/l

0,1mg/l

Aantal voltooide runs

Belangrijkste in de PHREEQC-modclIen

18mmol sorptieplaatsen/l x Olthoff (meetwaarden)

gebruikte parameters (gemeten waarden).

ijzer(II)concentratie in het originele grondwater, zal het verloop van de gesorbeerde
ijzer(II)concentratie na afloop vandeeerste run
maar weinig verschillen van de beginsituatie
en isnauwelijks efficiëntietoename mogelijk.

38 mmol sorptieplaatsen/l

Ajb. 3.

Modelresultaten voorde kolomproej, beschreven doorOlthojjf 19&6;198g), vergeleken met deejemeten waarden voor de efficiëntie. In het, in de proefgebruikte, bodcmmareriaal was 151ermmol/1 ijzerhydroxide aanwezig, waarvan 7 mmol/1 makkelijk oplosbaar. Volgens het model ligt de initiële sorptiecapaateit tussen de 18
en dz38 mmol/I.

Conclusies
Met het hydrogeochemische transportmodelPHREEQCkunnen redelijke voorspellingen gedaan worden over de toepasbaarheid
van ondergrondse ontijzering.

Olthoff, Dr.-Ing. R., Die Enteisenung und Encmauganuug von

Uitwisseling en sorptie van ijzer(II) is
bepalend voor deefficiëntie van de ondergrondse ontijzering. Bij injectie van zuurstofhoudend water wordt ijzer (II) gedesorbeerd,
en geoxideerd. Devrijkomende sorptieplaatsen
worden tijdens het onttrekken weer opgevuld,
waardoor de ijzer(II)concentratie in het onttrokken water enige tijd wordt verlaagd.

Olthoff, R., Die Enteisenung von Grundwasser im Aquifer. GWF

Dein depraktijk waargenomen efficiëntietoename in de beginfase is het gevolg van
een, per run, steeds verder doordringend zuurstoffront, mogelijk versterkt door een afname
van de hoeveelheid andere oxideerbare
stoffen, f
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Patkhurst D.L and Appelo C.A.J., User'sguide to PHREEQC
(vetsion z)-a computet programe for speciation, reaction-

Singer, P.C. and Stumm, W.,Acid mine drainage: the täte limiting step. Science 167(1970), 1121-1123.

path, lD-transport, and inversegeochemical calculations.

Ajb. 4.

Gemodelleerde tjzer(n)concentratie in het onttrokken water op pompstation La Cabine bij toepassing van
ondergrondse ontijzering. Bij iedere run wordt 1000 tri3 belucht watergeïnjecteerd.
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injectievolume
(1000m3)

Onttrokken volume in m 3

12000

