ACHTERGROND

NIEUWE METHODEN VOOR ONTIJZERING

Betere zuivering
grondwater spaart
kosten distributie
Klachtenovervuilwaterkunnenwordenveroorzaakt doorroestendgietijzer endoorsedimenteerbaar
materiaal datuitdezuivering komt.Dereinigingskosten kunnenJlinkoplopenalsdevervuilingvan
hetdistributienet,watermetersenprocesapparatuurdooigaat.Omdeherkomstvanhetsedimenteerbaremateriaal tekunnen nagaan, enheteffect vanmaatregelentekunnen beoordelen,zijn
hulpmiddelen nodicj.Hieronderwordteenoverzicht^ecjevenvanhulpmiddelen diereedsbeschikbaarzijn, ofnog wordenontwikkeld.
Eenflink deelvande netvervuiling
bestaat uit ijzer,afkomstig van roestend
gietijzer, ofvandezuiveringdieniet alle
ijzervlokjes verwijdert. Om veranderingen
vandewaterkwaliteit tijdens distributie te
meten en het effect vanspuiacties nategaan,
voertKiwaalvelejaren monitormetingen
uit.Daarvoor wordt continu door monitoren
detroebelheid, dezuurgraad,deconcentratie
zuurstof, hetgeleidingsvermogen endedruk
gemeten.Deaard vandeveranderingvande
troebelheid tijdens distributie laatzienofde
vervuiling afkomstig isvandezuiveringof
vanroestendgietijzer. Inveelgevallen blijkt
dezuiveringdebelangrijkste bron van
netvervuiling.Deomvang vanklachtenover
bruin waterenspuiprogramma's kandusin
veelgevallen worden verminderd doorhet
verbeteren vande onrijzering.
Voorhet ondersteunen van watetbedrijvenbij het verbeteren vande ontijzering
zijn indeloopderjaren verschillende
middelen ontwikkeld:
Troebelheidsmeting
In 1978 werdinWaalwijkaangetoond dat
deconcentratie ijzer inhetfikraatvande
snelfilters eenlineairerelatievertoondemet
decontinu terplaatsegemeten troebelheid
(Kiwaspeurwerkvoortgangsbericht nr.9,
april 1979). Laterbleekookeldersdatdeze
relatielineair was.Welbleekderelatietussen
deconcentratieijzer endetroebelheidper
locarieenperfilterfasetekunnen verschillen,
alsgevolgvaneenanderegroortevandeijzervlokjes.Detroebelheidsmering isdoordeze
eigenschappengeschiktvooreengoedkope
continuekwaliteitsbewaking.Storingen inde
zuiveringwordendirectzichtbaat enmaken
snelingrijpen doordeoperator mogelijk.

Dooroperators verantwoordelijk te
maken vooreen lagetroebelheid, binnen
hun mogelijkheden enmet concreteen
haalbarecriteria perzuiveringssration, zal
eenbetere waterkwaliteit bereikt kunnen
worden.Deoperatorszullen daarvoor een
effectieve ondersteuninggoed kunnen
gebruiken,zekeromdat continuïteit in
kennis enervaringnogaleenseen probleem
isindezetijd van'employability' en job
rotation'.Metdehuidige computertechniek
isdezeondersteuning mogelijk met een
KennisGebaseerdExpertSysteem(KGES).
KGESsnel/titratie
Vorigjaar hebben Kiwa,Waterleidingmaatschappij 'Noord-Wesr-Brabant' en het
IT-bedrijfKENSAS eenprototype ontwikkeldvaneenkennisgebaseerd expert
systeem,kortweg KGES. Het prototypeis
gemaakt voordeontijzering engericht op
pompstation Waalwijk.Deoperator wordt
met het prototype,door aanklikken van het
antwoord opvragen,naar deoorzaak van
eenconcreet probleemgeleid.Nu nogishet
startpunt: "detroebelheid van het uitgaande
water is1,5maalzohoogalsgemiddeld".
Eendefinitief KGESmoet zeker meer ingangen krijgen dan alleen het overschrijden van
eenbepaalderroebelheid.Doelvan dit
prototype waservaring optedoenmet de
bouw van hetsysteem eneenindruk te krijgenvandepraktische bruikbaarheid.
Zonder prototype isdediscussieerovererg
theoretisch.
DeledenvandeContactgroep Filtratietechniek Grondwater hebben hun productiecollega's het prototypegetoond engepeild
ofzij hetdenken tegaangebruiken.VastgesteldisdateenKGESzalworden gebruikt

alserweiniggegevens moeten worden ingebracht, het tegebruiken isnaast reeds
beschikbare productie-informatiesystemen
enophet beeldscherm zichtbaar iswelke
gevolgen eengemaakte keuze heeft.
Fikraatscan
Drinkwater vaneen zuiveringsstation
heeft altijd eenmeetbare troebelheid.Deze
ligtdoorgaans tussen 0,1 en 1 FTU(troebelheidseenheid).Demate van troebelheid
wordt bepaald door dehoeveelheid
zwevendestofendegrootteverdeling daarvan.Veelkleinedeeltjes geven eenhogere
troebelheid dan weiniggrote.Perlocatieis
niet bekend welkezwevende stoffen het
water bevaten inwelkehoeveelheid.Welis
bekend dat ijzervlokken, kalksliben
biomassa (dodeenlevendebacteriën) troebelheid kunnen veroorzaken.Inhet kader
van het basisonderzoek pakketwordt dit
jaar een 'fikraat scan'ontwikkeld die het
mogelijk moet maken meer inzichr te krijgen indesamenstelling ende hoeveelheid
van dezwevendestof Eenbelangrijk doelis
meerzicht tekrijgen opde mogelijke
aanwezigheid vanslecht filtreerbare ijzerorganischesrofcomplexen in het drinkwater.
Wanneerdieeenoorzaak kunnen zijn van
een minder goedeontijzering kan gericht
onderzoek mogelijk leiden tot een betere
verwijdering.
Ijzermonitor
Voorhet continu meten vandeconcentraties opgelost tweewaardig ijzer en het
totaleijzergehake,dusdesomvan tweewaardigopgelostendriewaardig gevlokr
ijzer, heeft Kiwaeen ijzermoniror beproefd.
Dezemaakt het mogelijk zoweldeconcentratie alsdeaardvanijzer in fikraat tebepalen,bijvoorbeeld nahet spoelen vaneen
filter,ofna het veranderen van procesinstellingen.Demeetresultaten vormen een
aanvullingopdetroebelheidsmeting, die
alleen driewaardiggevlokt ijzer registreert,
en eenhoger signaalgeeft alshet ijzer uit
eengroot aantal kleinevlokjes bestaat.De
ijzermonitor ismet name bedoeld voor het
bepalen vandeeffecren vansnelveranderendeprocesomstandigheden en onderzoek
naarontijzeringsmechanismen. Voorlangdurige inzet isdemonitor niet geschikt,
omdat detijd voorhet onderhoud en het
chemicaliënverbruik daarvoor tegroot zijn.
Adsorptieveontijzering
BijIHEonderzoekt SarojSharmaonder
leidingvanzijn promotor prof Schippers
het optreden vanadsorptieve onrijzering,
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éénvandemechanismen van ontijzering.
Kiwabegeleidtditpromotie-onderzoek. Dit
typeontijzering wordt ookwelautokatalytischeontijzering genoemd (dissertatieLerk).
Het principe isdaropgelosr rweewaardig
ijzer adsorbeerr aanfiltermateriaal.Vervolgenswordt ditgeoxideerd door zuursrof
Daardoor ontstaat eencompact ijzeroxide
dat opzijn beurt het tweewaardig ijzer beter
adsorbeert dan hetoorspronkelijke fdtermateriaal.Onder bepaalde omstandigheden
ontstaat zoeenzeersnelverlopende ontijzering.Eenaanwijzing datditproces optreedt
isdeaangroei van fdrermareriaal. Ookde
ondergrondse ontijzering werkt met dit
principe(VanBeek,Kiwamededeling78).In
depraktijk ontstaan echter bij deontijzeringdoorbeluchting ensnelfiltratie ook
ijzerhydroxidevlokken, diedoor filrratie
worden verwijderd. Dezevormvan ontijzering komt veelvooren wordtflocculente
ontijzering genoemd. Bijeen hogere zuurgraad oxideerr tweeaardigijzer namelijk zo
snel,dat erin het water bovenhet fdter al
kleineijzerhydroxide vlokjes worden
gevormd.Ofdievlokjes zodanigeeigenschappen hebben datzefdtreerbaar zijn,
wordtbepaald dooreen complexvan parameters vandewatersamenstelling, ontdekte
Lerk.Deverwachting isdat eenminder goed
verlopendeontijzeting teverbeteren zal zijn
doorhet ontijzeringsproces volledig flocculentofvolledigadsorptieftemaken. Onderzoekmoet uitwijzen ofen hoedat haalbaar

ir. Gert Reijnen,
Kiwa Onderzoek en Advies €
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WMO neemt
Centrilabover
WaterleidingMaatschappijOverijssel (WMO)
heeftdewatermanagement-enzwembadactiviteitenvanCentrilabBV inSoestovergenomen.
DezwembadactivitcitenvanWMOworden
gecombineerdmetdievanCentrilabBV, en
gaanverieronderdenaamCentrilab.
Hetlaboratorium vanWMOgaatde
analyse-activiteiten vanCentrilab uitvoeren.
Hetgaat met nameom chemische schoonwater-analysesende microbiologische
analyses,zoalsonderzoek naarlcgionella.
Alleendezwembadactiviteiten vanWMO
worden uitgevoerd onder denaamWMO.
Voordeoverigeactiviteiten verandert niets.
DeheerLeoHendriks isdenieuwe directeur
vanCentrilab BV. C
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SIMPELE MAATREGELEN K U N N E N VEEL VOORDEEL OPLEVEREN

Waterhuishouding
cruciaalvoorherstel
vanhet milieu
Doorhetaanpassenvandewaterhuishouding kunnenverdroogdenatuurgebiedenzichgoedherstellen.Dit kaninsommigcgcvallenalbereiktwordendooreenvoudige,lokalemaatregelen,zoalshet
dempenvaneennabijgelegen sloot,aldusecoloogAndrejansen(Kiwa)inzijnproefschrift 'Hydrologyandrestorationo/wetheathland andjen meadowcommunities',waarophijonlangspromoveerde.Maarhetisnietaltijd eenvoudigomdewaterhuishouding aantepassen. Daarom iseen
gedegen analysevanhetgcbiednoodzakelijk.Jansen verrichtezijn onderzoekinnattehetdegebicden
metblauwgraslanden inoost-Nederland.
In eersteinstantie kreegJansen,in het
kader van het toenmaligeVEWIN-onderzoeksprogramma, deopdracht meeomeen
model teontwikkelen omdeinvloed van het
waterbeheer (enwaterwinning) opde
naruur telaten zien.Omzo'n model te
kunnen ontwikkelen zijnjuiste data noodzakelijk.Jansen zocht daarom eengebied
waarhij praktijkonderzoek kon verrichten.
WaterleidingMaatschappij Overijssel
zochr eenlocarieomwater tewinnen inde
omgevingvanDenekamp,maar deze
winningmochtgeeninvloed hebben opde
natuur. Denatuurgebieden indieomgeving,dierepresentatiefzijn voordehogere
zandgronden, behoren tot Staatsbosbeheer.
Diewasbereid meetewerken,enzobegon

eenvruchtbare samenwerking met Fons
Eysink,debeheerder.Dit leverdevolgens
Janseneen bonus opbehalvedebehaalde
onderzoeksresultaten: het liet heel duidelijk
het belangendetoegevoegde waardezien
vandecombinatie onderzoek en prakrijk.
VolgensJansen ishet belangrijk om
eerst hetgebied hydrologisch in kaart te
brengen.Alseengebied alverdroogdis,
moetonderzocht worden waarom dat zois.
Eénvandedingen dieJansen opmerkte,was
datnaasteendalingvanhet grondwaterpeil
dooreenversneldeafwarering, bijvoorbeeld
tenbehoevevandelandbouw, waterwinningverantwoordelijk kanzijn voorverdroging.Zokan hetdempen vaneen nabijgele-

