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Tachtigmedewerkersvanwaterleidingbedrijven kwamen naardeworkshopomte
luisteren naarendiscussieren overpresentatiesovertechnischeentheoretischeaspecten
vanfiltratie vangrondwater.Veelbelangstellingvoordeklassiekegrondwaterzuivering
dus,waarmeedebedrijven veelervaring
hebben.Opcirca220 pompstations wordt
ijzer,mangaan enammonium uit grondwater
verwijderd doorbeluchting en snelfiltratie.
Indejaren '60 werdhetgezamenlijk onderzoeknaarfiltratietechniekafgesloten meteen
COFICO-mededeling9'Richtlijnen tendienste
vanhetontwerpenendebehandelingvan
snelfilters'.Delaatstejaren isduidelijk
geworden dathetverderverbeterenvande
ontijzering enontmanganingeffectief kan
zijn voorverlagingvanhetaantal klachten
vangebruikers overbruin water.Omdatook
verwachtwordtdatdekostenbesparing ophet
spuien vandistributienetten hogerzalzijn
dandemeerkosten voorhetverbeterenvan
zuiveringen,ishetonderwerp klassiekegrondwaterzuiveringin1997weeropdeonderzoekagendageplaatst.
Zuivering => 80%netvervuiling
Debelangrijkste oorzaakvoorvervuiling
vanhetdistributienet isonvolledigeverwijdering vanijzerenmangaan doorhet
zuiveringsproces.Zelfsalsdrinkwater voldoet
aandeVEWIN-aanbevclingenkanhet uitgaandedrinkwater nogresten ijzeren
mangaanbevatten dieophopen inhet
distributienet.Opwervelingdoorsnelheidsveranderinginleidingen leidtvervolgenstot
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klachten vangebruikers.Dedaaropvolgende
spui-actieskostenveelgeld.Opbasisvan
metingen isgeschatdat80%vandenetvervuilinguitdezuiveringen komt.Roesten
vangietijzeren leidingenverklaartdeoverige
20%vanhetijzerslib inhetnet.Datijzeren
mangaan inderdaadafkomstig zijn uitde
zuivering,blijkt ondermeeruit ijzeren
mangaanafzetting indebiofilm in biofilmmonitoren.Ookisvastgesteld datkaarsenfilters zwartofbruin worden alszeeenmaand
drinkwater hebbengefiltreerd (zieafb.1).
In8 vande10gevallen isverbeteren vande
zuiveringmogelijk doortechnischeaanpassingen.Waarditgeeneffect heeft, moet
recentgestart onderzoek naardemechanismenvandeontijzering indetoekomst
uitkomst bieden.Ookanalysevanrelaties
tussen bedrijfsvoering enontijzering met
een'black-box'-benadering(zondervolledig
begripvandetheoretische achtergrond)
kan bijdragen aanhetverbeteren vande
ontijzering.
Verzamelband techniek snelfiltratie
OmdetechnischekennisvandeContactgroepFiltratietechniek Grondwatereenbrede
beschikbaarheid tegeven,deeldedecontactgroep tijdens deworkshopeenverzamelband
uitmetrapportages overeenaantal technische
aspectenvansnelfiltratie. Daarin staatonder
meerdattroebelheidsmeters hetaangewezen
meetinstrument zijn omeffecten vande
bedrijfsvoering opontijzering tebepalen,
omdatervoorsnelfilters dieontijzeren een
goederelatiebestaattussendetroebelheidvan
het fikraat endeconcentratieijzerdaarin.
Zokanbijvoorbeeld bepaaldwordenofeen
variërendeofeenconstante filtratiesnelheid
metinenuitschakelen vanfiltershetbesteis.
Goedeindicatoren voorhetoptredenvan
zuurstofloosheid insnelfilters,dieenigetijd
worden stilgezet,zijn nitrietenmangaan.
Zuurstofloosheid kanleiden tot overschrijding
vandenitrietnorm,oftotverhoogdeaantallen
Aeromonasbacteriën.Diekunnen namelijk
ookzonderzuurstofafgestorven biomassa
benuttenvoorhun vermeerdering.Indepraktijk isveelervaringopgedaan meteenaantal
criteriadiewordengebruikt omtebepalen
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wanneer een filter moet worden gespoeld.
Een optimaal spoelcriterium kan besparing op
spoelwater opleveren en vaak ook een betere
waterkwaliteit. Om bedrijven re ondersteunen
bij het kiezen van een goed spoelcriterium, is
een keuzcdiagram gemaakt.
Veel kostbaar grondwater gaar verloren als
bij een nieuw gevuld filter het inwerken van
de ontmanganing vele weken en soms wel
maanden duurt. In de praktijk is het al een
aantal malen gelukt de ontmanganing veel
sneller op gang te brengen door teenten met
filtermateriaal ofspoelwater uit een ingewerkt
filter, gevolgd door filtratie met 80%recirculate. Met name de recirculatie heeft de laatste
jaren voor een doorbraak gezorgd.
Aangroei van filtermateriaal levert kosten
voor het vervangen van filtermateriaal.
Aangroei iszeer ongewenst voor dubbcüaagsfilters, omdat daardoor beide lagen op termijn
kunnen gaan mengen. Vergelijking en toetsing van methoden heeft geleid tot een advies
voor een betrouwbare bepaling van de mate
van aangroei.

Vergroting kennis van processen
Meer inzicht in zuiveringsprocessen is
noodzakelijk voor die situaties waar technische ingrepen een zuivering onvoldoende
verbeteren. Waarschijnlijk zijn dan meer
structurele veranderingen nodig, zoals
bijvoorbeeld her verlagen van de pH en/of de
concentratie zuurstof tijdens filtratie. Een
betere ontijzering kan bijvoorbeeld worden
bereikr door gebruik te maken van een ander
onrijzenngsmechamsme (we onderscheiden
er vier).Tijdens de workshop werd een toelichting gegeven op de verschillende onderzoekprojecten die op dit moment worden
uitgevoerd.
Een slechte ontijzering blijkt nogal eens
samen te gaan met het niet verlopen van de
nitrificatie. Vermoed wordt dat organische
stoffen en wellicht ook H2Sde biologische
reacties in een filter remmen of veranderen,
met alsgevolg een slechte ontijzering.

Onder specifieke omstandigheden wordt
ijzer verwijderd door adsorptie aan filtermateriaal. Daardoor ontstaat een compacte
ijzerafzetting, waardoor deze filters minder
frequent gespoeld hoeven te worden.
In het kader van het gezamenlijke onderzoekprogramma onderzoekt IHE welke factoren
van belang zijn voor adsorptie van ijzer aan
filtermateriaal. Door compacte ijzerafzetting
groeit filtermateriaal wel aan en moet het
na verloop van tijd worden vervangen.
Dediscontinuïteit die dat oplevert treedt niet
op door gebruik te maken van een korrelreactor met een fluid bed, net als bij ontharding. Door pH,zuursrofconcentratie en
watersnelheid zo te kiezen dat nauwelijks
vlokken worden gevormd, wordt ijzer compact
afgezet op de zwevende korrels.Spoelwater is
niet nodig en periodiek kunnen aangegroeide
korrels worden afgetapt. WMO en Kiwa gaan
door met het ontwikkelen van deze nieuwe
toepassing.
Veel kosten ontstaan als het bed van
droogfiltcrs zeer frequent moeten worden vervangen, omdat de nitrificatie sterk afneemt,

De in ons land gebruikelijke ontijzering bestaat uit beluchten van ijzerhoudend grondwater,
waardoor ijzer oxideert en de bekende bruine ijzerhydroxidevlokken ontstaan.
Door water te versproeien en daarna re filtreren worden ijzervlokken gevormd en verwijderd.
De watersamenstelling bepaalt hoe volledig ijzer wordt verwijderd. DepH en de concentratie
zuurstof spelen hierbij de hoofdrol. Verloopt een ontijzering niet vollediggenoeg, dan is fijntunen met de beschikbare technische middelen vaak voldoende.Soms zijn echter ingrijpender
('fundamentele') veranderingen nodig, meestal pH-verhoging. Het blijkt echter ook mogelijk
succes te boeken met een pH-vcrlaging. Door een ander ontijzeringsmechanisme wordt dan
een compacte afzerting van ijzer gevormd op het filtermateriaal. Erontstaat veel minder
slib,waardoor minder frequent hoeft te worden gespoeld en een hogere filtratiesnelheid
mogelijk is.Onderzocht wordt welke mechanismen hiervoor verantwoordelijk zijn en welke
verbereringen te realiseren zijn.

bijvoorbeeld van 80naar 30%in 2jaar tijd.
Dat isniet nodig, als 10%van het gewonnen
grondwater ondergronds is belucht voor het
wordt gefiltreerd. Dat wordt door WZHO
gedaan door in één put zuurstoffioudend
drinkwater te infiltreren en daarna een veel
groter volume grondwater uit dezelfde put te
winnen. Droogfiltratie van dit water, gemengd
met gewoon grondwater uit ongeveer 9 andere
putten, levert een spectaculaire verbetering
van de nitrificatie op bij WZHO. LUWen Kiwa
hebben drie hypotheses geselecteerd die mogelijk dit 'wonder van de Alblasserwaard'
kunnen verklaren. Recent is fundamenteel
onderzoek van WZHO en LUWgestart om
licht op dezezaak te werpen.
Om het functioneren van klassieke zuiveringen in het algemeen te kunnen verbeteren
isgeprobeerd een model te maken, waarmee
de bedrijfsvoering van een zuivering zo is te
regelen, dat de troebelheid zo laag mogelijk
wordr. Doel isoperators bij de bediening te
ondersteunen. Het isTUD en Kiwa inmiddels
gelukt om het verloop vande troebelheid, en
dus de ijzerconccntratie, te voorspellen met
gebruik van een model dar isgetraind met
meetwaarden. Dat lukte tot nu toe alleen voor
enkele looptijden. Voor langere perioden, met
meer veranderingen in de bedrijfsvoering, zijn
langduriger metingen nodig voor het trainen
van her model. Ookexpert-kennis is te
gebruiken voor het verbeteren van het model.
Een bijkomende opbrengst isdat deze 'black
box'-benadenng relaties tussen procesparameters en de troebelheid oplevert die
het inzicht vergroten, f
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