Twee jaarpraktijkervaring met kalksteen/zwavel denitrificatie

1. Inleiding
In meerdere Europese landen zijn hoge
nitraatconcentraties in grondwater en
drinkwater een probleem. In Nederland
hangt het probleem direct samen met
overbemesting in de landbouw. De
combinatie van intensieve veehouderij en
gebruik van dierlijke mest in de landbouw
heeft geleid tot een stijging van het
nitraatgehalte in het grondwater. In het
Waterleidingbesluit wordt als maximaal
toelaatbare concentratie (MTC-waarde)
voor nitraat 50 mg/l genoemd.

- het proces moest relatief eenvoudig van
opzet zijn, robuust, betrouwbaar en weinig
toezicht vereisen;
- de WHO beveelt eenvoudige processen
aan, zoals denitrificatie met zwavel [WHO,
1984].
3. Principe van het KZD proces
Het zwavel/kalksteen proces voor nitraatverwijdering uit grondwater berust op
denitrificatie door autotrofe bacteriën
Thiobaallus denitrificansonder anoxische
omstandigheden. In aanwezigheid van
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Daarnaast bestaat er een VEWIN-aanbeveling van 25 mg/l. Eén van de lokaties
waar het nitraatprobleem speelt is het
waterwingebied van de NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland in het
Montferland. Hier dreigde in het reine
water van pompstation Dr. Van Heek de
maximaal toelaatbare concentratie van
50 mg/l te worden overschreden ondanks
maatregelen zoals menging met
nitraat-arm water van elders. Sinds enkele
jaren wordt ook getracht het nitraatgehalte te beperken door beschermende
maatregelen zoals het beperken van overbemesting. De totale produktie van dit
pompstation bedraagt circa 3,5 miljoen
mVjaar (uurcapaciteit 600 mVh). De
NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland is nu gedwongen nitraatverwijdering toe te passen. Vanaf mei
1991 is een praktijkinstallatie in bedrijf
[Van der Hoek etai, 1991b], In dit
artikel wordt ingegaan op de ervaringen
gedurende de eerste twee jaar van de
bedrijfsvoering.
2. Proceskeuze
Gebaseerd op de begin jaren tachtig
beschikbare processen voor nitraatverwijdering uit grondwater en kennis van die
processen [Schippers, 1984] is voor de
situatie in het Montferland gekozen voor
het zwavel/kalksteen filtratieproces.
Belangrijke overwegingen daarbij waren:
- het proces moest in korte termijn
ontwikkeld kunnen worden vanuit
kolomexperimenten naar praktijkschaal;

zwavel, dat als energiebron wordt gebruikt, zetten deze bacteriën nitraat om
in stikstofgas. Daarbij wordt de zwavel
omgezet in sulfaat, terwijl ook biomassa
en waterstofionen worden gevormd:
55 S + 50 N 0 3 + 38 H 2 0 + 20 C 0 2 +
4 NH 4 + 4 C 5 H 7 0 2 N (biomassa) + 25 N 2 +
55 S0 4 2 ~ + 64 H+
Kalksteen fungeert in dit proces als
anorganische koolstofbron en om de pH
op peil te houden door neutralisatie van
de gevormde waterstofionen. Zowel
zwavel als kalksteen zijn in korrelvorm
aanwezig in het proces (2-6 mm). Een
essentieel element voor de groei van
bacteriën is fosfor, dat in het celmateriaal
(vereenvoudigde structuurformule
C5H7O2NP0,03) wordt ingebouwd. Als
fosfaat van nature niet voldoende
aanwezig is, dan is een fosfaatdosering
vereist.
Een ongewenste nevenreactie is sulfidevorming door reductie van elementaire
zwavel door Desulfuromonas acetoxidans
met acetaat als energie- en koolstofbron
onder anaërobe omstandigheden (zowel
0 2 als N0 3 ~ afwezig). Acetaat (en andere
carbonzuren) kunnen worden gevormd
bij de omzetting en afbraak van geaccumuleerde biomassa in de reactor.
4. Vooronderzoek
Aan de ingebruikname van de praktijkinstallatie in het Montferland is 6 jaar
onderzoek voorafgegaan (afb. 1). In de

Samenvatting
In het waterwingebied van het
pompstation Dr. Van Heek van de
NV Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland is nitraatverwijdering noodzakelijk. In mei
1991 is de eerste praktijkinstallatie
voor nitraatverwijdering in gebruik
genomen. Het doel van deze
praktijkinstallatie is het nitraatgehalte in het reine water van pompstation Dr. Van Heek niet de
maximaal toelaatbare concentratie
van 50 mg/l te laten overschrijden.
Om dit te bereiken wordt een
nitraatverwijdering van 80 ton/jaar
nagestreefd. De praktijkinstallatie
behandelt een deelstroom van de
produktiecapaciteit van pompstation
Dr. Van Heek.
Gekozen is voor biologische nitraatverwijdering met een kalksteen/
zwavel reactor. Het proces bestaat
uit vier stappen in serie: vacuümontgassing van het ruwe grondwater,
biologische nitraatverwijdering in
een zwavel/kalksteen reactor,
beluchting van het gedenitrificeerde
water en infiltratie en bodempassage
als nazuivering.
In de eerste twee jaar van de
bedrijfsvoering werd het nitraatgehalte in het effluent van de
praktijkinstallatie gereduceerd van
circa 80-105 mg/l naar bijna altijd
lager dan 25 mg/l. Het tegelijk
optreden van sulfidevorming en
nitraatdoorslag is een indicatie
voor kortsluitstroming. Periodieke
spoeling is een onvoldoende middel
om kortsluitstroming te voorkomen.
Wel is het mogelijk door tijdig
verpompen van het materiaal en
aanvullen van het bed nitraat- en
nitrietdoorslag sterk te reduceren en
sulfidevorming aanzienlijk te
verminderen.
Mede door het in gebruik nemen
van de praktijkinstallatie is de
stijging van het nitraatgehalte in
het reine water van pompstation
Dr. Van Heek gestabiliseerd. Het
gemiddelde nitraatgehalte in het
reine water is hierdoor lager dan de
MTC-waarde van 50 mg/l.

periode 1985-1988 is kolomonderzoek
uitgevoerd met een reactordebiet van
18-35 l/h [Kruithof etal, 1988; Hijnen et
ai, 1988]. Daarnaast is in de periode
1986-1991 een demonstratie-installatie in
bedrijf geweest met een reactordebiet van
35 nrVh [Van der Hoek etal, 1991a],
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Aß. 1- Verricht onderzoek voorafgaandaan
ontwerp enbouw vande
praktijkinstallatie.

kolomonderzoek
1985-1988

additioneel

demonstratie-installatie
onderzoek
1986-1991

kolomonderzoek
1990-1991

I
praktijkinstallatie
vanaf mei 1991

De resultaten van deze experimenten
waren veelbelovend enop basis van dit
onderzoek isde praktijkinstallatie
ontworpen engebouwd inhet Montferland. Naast depositieve resultaten bracht
de bedrijfsvoering van dekolommenen
de demonstratie-installatie ook een aantal
problemen aan het licht, waaronder het
veranderen van dezwavel/kalksteenverhouding ensulfidevorming inhet
mengbed.
Zowel de kolomexperimenten als het
demonstratie-installatie onderzoek zijn
uitgevoerd met een initiële zwavel/kalksteenverhouding inhet mengbed van 1:1
op volumebasis. Uit de reactievergelijking
is echter afte leiden dat de theoretische
consumptie van zwavel/kalksteen 1:2 op
volumebasis (1:2,7 op massabasis)
bedraagt. Hen mengbed indeze theoretische verhouding kan na verloop van tijd
zonder menging en/of aanpassing vande
zwavel/kalksteenverhouding aangevuld
worden met een nieuwe laag. Additioneel

kolomonderzoek heeft aangetoond dat
ondanks het lagere zwavelpercentage met
deze verhouding een goede nitraatverwijdering terealiseren is [Schoonenberg en Van der Hoek, 1992]. Inadditioneel kolomonderzoek is ook aangetoond,
dat sulfidevorming door anaërobie kan
worden vermeden door het hanteren van
een voldoende hoge nitraatbelasting
[Van der Hoek etai, 1992].
5. Processtappen en ontwerp
Het ontwerp van de praktijkinstallatie
berust op een viertal processtappen
(afb. 2, voor een uitgebreide beschrijving
zie [Van der Hoek etal, 1991b]):
- Door vacuümontgassing wordt opgelost
zuurstof- enstikstofgas uit het ruwe water
verwijderd. Door stikstofgasverwijdering
wordt voorkomen dat indehierna
volgende zwavel/kalksteen reactor oververzadiging optreedt met stikstofgas
(door biologische omzetting) waardoor
verstoppingsverschijnselen en/of kort-

zwavel/kalksteen
denitrificatie reactor
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sluitstromingen zouden optreden inhet
zwavel/kalksteenbed. Zuurstofverwijdering heeft tot gevolg dat minder biomassa
geproduceerd wordt indezwavel/kalksteen reactor endat het gehele zwavel/
kalksteenbed benut kan worden voor
nitraatverwijdering (direct anoxische
condities). Indeontgasser wordt gestreefd
naar een druk van 5-15 kPa absoluut
(85%-95% vacuüm).
- Het tedenitrificeren water wordt via
een verdeelnet upflow door het zwavel/
kalksteenbed geleid waar de denitrificatie
plaatsvindt. De zwavel/kalksteenverhouding is 1:2op volumebasis (1:2,7op
massabasis). De reactor is verdeeld inacht
compartimenten van elk vier bij vier
meter eneen hoogte van 3,7 m. Opde
bodem zijn ineen 30 cm dikke grindlaag
twee verdeelnetten aangebracht, één voor
proceswater/spoellucht enéén voor spoelwater.
- Beluchting van het gedenitrificeerde
water vindt plaats door een cascade.
- Infiltratie van het gedenitrificeerde
water vindt plaats ter verbetering vande
bacteriologische kwaliteit enbiologische
stabiliteit van het water. Na een verblijftijd
in de bodem van ongeveer drie maanden
komt het water bij de winputten van het
pompstation Dr. Van Heek.
De ontwerpcapaciteit endedimensies van
de praktijkinstallatie zijn samengevatin
tabelI.
TABEL I- Capaciteitendimensies vande
praktijkinstallatie.
Debiet (nr'/h)
100
Vacuümontgasser
hoogte pakking materiaal Pall-ringen (m)
1,8
diameter (m)
1,5
druk (kPa)
5-15
Zwavel/kalksteen reactor
aantal compartimenten
8
lengte compartiment (m)
4
breedte compartiment (m)
4
diepte compartiment (m)
3,7
hoogte zwavel/kalksteenbed (m)
2,5
filtratiesnelheid (m/h)
0,8-1
maximale spoelwatersnelheid (m/h)
19
maximale spoelluchtsnelheid (m/h)
20
Cascade
trappen
3
valhoogte per trap (cm)
20
Infiltratievijvers
aantal
2
oppervlakte per vijver (m2)
1.700/3.500

Het doel van de installatie isdatde
nitraatconcentratie inhet reine water van
het pompstation Dr. Van Heek (produktiecapaciteit 3,5 miljoen mVjaar, 600 m 3 /h)
de MTC-waarde van 50 mg/l niet overschrijdt. Om dit tebereiken behandeltde
praktijkinstallatie een deelstroom vande
totale produktie van het pompstation.
M Afb.2-Processchema van de praktijkinstallatie.
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Gestreefd wordt naar een nitraatverwijdering van 90 mg/l bij een hydraulische
capaciteit van circa 100 m /h. Dit komt
overeen met een nitraatverwijdering van
80 ton/jaar [Mulder, 1991].
Het ontwerp en de bedrijfsvoering van de
praktijkinstallatie is gebaseerd op uitvoerig
onderzoek dat in de periode van 1985-1991
is uitgevoerd, zoals beschreven in de
voorgaande paragraaf.
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Afb. .>-Nitraatconcentratie ruw wateren nitraat-ennitrietconcentratie ineffluentzwavel/kalksteen reactor
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Afb. 4 -Nitraatconcentratie ruwwaterennitraat-ensulfideconcentratic ineffluentzwavel/kalksteen reactor
(cascade).
Cumulatie venitraatverwijdering van de praktijkinstallatie.
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7. Bedrijfsresultaten
7.1. Waterkwaliteit effluent
Het nitraatgehalte in het ruwe water werd
gereduceerd van circa 80-105 mg/l naar
vrijwel altijd lager dan 25 mg/l in het te
infiltreren water (zie afb. 3 en 4).
Gedurende de verslagperiode overschreed
het nitraatgehalte in het te infiltreren
water 14 maal 25 mg/l. De uitschieter op
dag 320 is te wijten aan onderhoudswerkzaamheden. In het eerste jaar van de
bedrijfsvoering werd circa 35 ton/jaar
nitraat verwijderd. Gedurende het tweede
jaar van de bedrijfsvoering werd dankzij
de ingebruikname van de overige compartimenten circa 60 ton/jaar nitraat verwijderd (zie afb. 5). Hén van de doelen
van de praktijkinstallatie, een nitraatverwijdering van 80 ton/jaar is niet geheel
gerealiseerd door de volgende oorzaken:
- om doorslag te voorkomen is de

E
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CD

CD

6. Opstart en bedrijfsvoering
De opstart van de installatie is verdeeld in
twee fasen. In de eerste fase zijn vier
compartimenten gevuld met nieuw
materiaal. Deze compartimenten zijn op
22 mei 1991 opgestart door ze voor de
helft te vullen met ruw ontgast water en
voor de helft met effluent uit de demonstratie-installatie waarin de vereiste
bacteriën aanwezig waren. Na enting,
bereikt door 12 uur stilstand, is de
filtratiesnelheid ingesteld op 1 m/h.
Binnen één week was de nitraatverwijdering vrijwel volledig. Gedwongen door
een stijgende nitraatdoorslag is op
2 september 1991,na een looptijd van
101 dagen, de filtratiesnelheid verlaagd
van 1,0 m/h tot 0,8 m/h. Met vier
compartimenten in bedrijf daalde het
debiet hierdoor van 64 mVh tot 51 nrVh.
In de tweede fase zijn de overige vier
compartimenten gevuld met materiaal uit
de demonstratie-installatie. Voor het
gebruik in de praktijkinstallatie is dit
materiaal eerst gereinigd en, door toevoeging van nieuw kalksteen, tot de juiste
zwavel/kalksteenverhouding opgemengd
(1:2 op volumebasis). Deze compartimenten zijn op 22 mei 1992 opgestart
(dag 365). Vanaf 22 mei 1992 is, met 7
compartimenten in bedrijf, het debiet door
de praktijkinstallatie 89 m 3 /h.
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filtratiesnelheid al in het eerste jaar van de
bedrijfsvoering verlaagd van 1m/h tot
0,8 m/h;
- in het eerste jaar van de bedrijfsvoering
zijn slechts vier compartimenten in bedrijf
geweest, in het tweede jaar meestal zeven
in plaats van acht;
- de nitraatverwijdering van circa
65-80 mg/l is lager dan de verwachte
90 mg/l waarop de verwijdering van
80 ton/jaar is gebaseerd.
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Aß. 6- Verloop influent nitraatconcentratie eneffluent nitraat-ennitrietconcentratie compartiment 2.
Afb. 7- Verloop influentnitraatconcentratie eneffluent nitraat-ensulfidecoiicentratie compartiment 2.
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7.2. Opheffen van kortsluitstroming
Tijdens de eerste twee jaar van de
bedrijfsvoering is daarom getracht de
sulfide- en nitrietvorming te beperken. De
verrichte acties en het resultaat hiervan
kunnen het best worden toegelicht aan de
hand van de bedrijfsgegevens van één
compartiment.
In de afbeeldingen 6 en 7 is het verloop
van de nitraat influentconcentratie en het
verloop van de nitraat, nitriet en sulfide
effluentconcentratie van compartiment 2
weergegeven.
Al snel blijken zowel nitraat als sulfide
aanwezig te zijn in het effluent. Dit duidt
op kortsluitstromingen en dode zones in
het filterbed: kortsluitstromingen veroorzaken nitraatdoorslag, terwijl dode zones
resulteren in plaatselijk anaërobe condities
met sulfidevorming.
Na een looptijd van 118 dagen is voor het
eerst gespoeld (actieA). In de oorspronkelijke procesopzet zoals toegepast in het
eerste kolomonderzoek en demonstratieinstallatie onderzoek is niet uitgegaan van
spoelen van het zwavel/kalksteenbed.
De praktijkinstallatie wordt echter met
een aanzienlijk hogere nitraatbelasting
bedreven waardoor de slibproduktie ook
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Bij alle compartimenten was sprake van
nitraatdoorslag, sulfidevorming en nitrietdoorslag. Het tegelijk optreden van
sulfidevorming en nitraatdoorslag is een
indicatie voor kortsluitstroming. Nitrietdoorslag wordt vermoedelijk veroorzaakt
door een te lage fosfaatdosering en/of een
te lage bedhoogte.
De hoge nitrietconcentratie vormt echter
geen probleem uit oogpunt van de MTCwaarde van nitriet (0,1 mg/l). Immers,
tijdens de infiltratie en bodempassage
wordt nitriet omgezet in nitraat. Na de
bodempassage wordt dan ook geen nitriet
meer aangetroffen in het onttrokken
water. Het gevolg hiervan is wel dat het
overall nitraat verwijderingsrendement
daalt.
Hoge sulfideconcentraties zijn wèl een
probleem vanwege stankbezwaren. Ook
kunnen na verloop van tijd de infiltratievijvers verstopt raken door oxydatie van
sulfide tot colloïdaal, elementair zwavel.
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hoger is. Om deze reden is de praktijkinstallatie voorzien van spoelmogelijkheden.
Op basis van waarnemingen tijdens het
spoelen (verkleving van het materiaal
door vuil/slib-accumulatie) is besloten de
spoelfrequentie te verhogen. Uiteindelijk
is wekelijks de volgende spoelprocedure
gehanteerd: 10 minuten spoelen met lucht
(20 m/h), 3 minuten spoelen met water
(6 m/h) en tenslotte 10 minuten
naspoelen met water (19 m/h).
Door periodiek spoelen blijkt de situatie
zich wel te stabiliseren, maar het probleem
is hiermee niet volledig oplosbaar.
Op dag 266 (actieB) is met een spuitlans
getracht kortsluitstromingen op te heffen.
Met de spuitlans wordt plaatselijk met hoge
snelheid lucht en water ingebracht in het
filterbed. Dit had geen positief resultaat.
Op dag 321 (actie C) is het materiaal uit de

reactor gepompt en daarna weer teruggebracht. Tijdens het verpompen wordt
met behulp van een wervel waaierpomp,
uitgevoerd met een grote vrije doorlaat,
het zwavel/kalksteenmengsel naar een
ander compartiment gepompt. Tegelijkertijd wordt het te vullen compartiment
gespoeld met water met een spoelwatersnelheid van 6 m/h. Aan het te
verpompen materiaal wordt continu water
toegevoegd.
Het doel van het verpompen is tweeledig:
- het reinigen van het materiaal zodat
door verwijdering van overtollige (dode)
biomassa, de energie- en koolstofbron van
sulfidevormende bacteriën wordt weggenomen en daarmee sulfidevorming
wordt beperkt;
- het verkrijgen van een losser filterbed zodat kortsluitstromingen worden
opgeheven.

614

4 Aß. 8- Verpompen van hetmateriaal uitéén van de
compartimenten van depraktykinstallatie.

en kalksteen. Om het verhogen van de
spoelsnelheden mogelijk te maken is een
vervolgonderzoek gestart dat zich richt op
twee procesmodificaties:
- het gebruik van een gecombineerde
zwavel/kalksteenkorrel. Hen geschikte èn
betaalbare produktiemethode is echter
nog niet gevonden [Van der Hoek en
Schoonenberg, 1993]
- het gebruik van gescheiden zwavel- en
kalksteenreactoren in serie, die onder
specifieke condities gespoeld kunnen
worden. De haalbaarheid van deze
procesmodificatie wordt nu met onderzoek op proefinstallatieschaal onderzocht.
8. Kwaliteit grondwater na infiltratie
Het doel van de kalksteen/zwavel denitrificatie-installatie is het verlagen van het
Dit heeft een duidelijk positief effect op
de sulfidevorming, deze nam af tot
waarden kleiner dan 1mg/l. Ook de
nitraatverwijdering blijkt verbeterd. Dit
wijst erop dat door verpompen van het
materiaal overtollige biomassa goed wordt
verwijderd en kortsluitstromingen worden
opgeheven. Opvallend is echter de hoge
nitrietconcentratie in het effluent. Dit
duidt op een onvolledige denitrificatie in
het zwavel/kalksteenbed, wat een gevolg
kan zijn geweest van een te geringe
bedhoogte, ontstaan door verbruik van
zwavel en kalksteen. Daarom is op
dag 391 (actieDJde bedhoogte aangevuld
tot de oorspronkelijke hoogte van 2,5 m.
De nitrietvorming blijkt hiermee sterk te
worden beperkt.
Na verloop van tijd blijkt de sulfideconcentratie weer te stijgen en blijkt
nitraat door te slaan. Gezien de positieve
ervaringen met het verpompen van het
materiaal is op dag 539 (actieE) en op
dag 650 (actieF) het materiaal nogmaals
verpompt. Ook deze verpomp-acties
hebben een (tijdelijk) gunstig effect op
nitraatdoorslag en sulfidevorming. In
afbeelding 8 is een beeld gegeven van een
dergelijke actie.
Voorlopig zal worden uitgegaan van
periodiek verpompen van het materiaal
om sulfidevorming te beheersen.
Een betere oplossing zou zijn het proces
zodanig uit te voeren dat gespoeld kan
worden met hogere spoelsnelheden en
expansie van het filterbed. Overtollige
biomassa kan dan beter worden afgevoerd
en kortsluitstromingen kunnen worden
opgeheven of zelfs voorkomen. In een
mengbed is dit echter niet mogelijk door
het optreden van ontmenging veroorzaakt
door het verschil in dichtheid van zwavel
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nitraatgehalte in het reine water van
pompstation Van Heek tot 50 mg/l
(MTC-waarde) of lager.
In afbeelding 9 is de nitraatconcentratie in
de winputten van pompstation Van Heek
weergegeven. Het water van put 10 is als
influent gebruikt voor zowel de demonstratie-installatie als de praktijkinstallatie.
Het gedenitrificeerde en daarna geïnfiltreerde water van de demonstratieinstallatie stroomt naar put 2 en het
gedenitrificeerde en daarna geïnfiltreerde
water van de praktijkinstallatie stroomt
naar put 9.
De demonstratie-installatie is op
23 oktober 1986 (actieA) in bedrijf
genomen waardoor het nitraatgehalte in
put 2 sterk daalt van circa 110 mg/l tot
25 mg/l. Medio juni 1991 is de
demonstratie-installatie uit bedrijf genomen waarna in put 2 een geleidelijke
stijging van het nitraatgehalte en een
geleidelijke daling van het sulfaatgehalte
waargenomen wordt.
Vervolgens is de praktijkinstallatie op 22
mei 1991 in bedrijf genomen met een
capaciteit van circa 51 m /h (compartiment 1tot en met 4) (actieB). Het resultaat is dat in put 9 het nitraatgehalte daalt
van circa 85 mg/l tot 40 mg/l.
Op 22 mei 1992 is de capaciteit verhoogd
tot circa 89 m 3 /h door het in gebruik
nemen van de compartimenten 5 tot en
met 8 waardoor het nitraatgehalte in put 2
verder wordt verlaagd tot circa 30 mg/l
(actie C).
In afbeelding 10 is het gemiddelde nitraatgehalte (4 metingen per jaar) in het reine
water van pompstation Van Heek weergegeven. Vanaf 1970 steeg het nitraatgehalte geleidelijk en dreigde een overschrijding van de MTC-waarde van
50 mg/l. Door het in gebruik nemen van
de demonstratie-installatie in oktober
1986, en vervolgens de praktijkinstallatie
in mei 1991,is de situatie gestabiliseerd.
In 1992 was het gemiddelde nitraatgehalte
in het reine water 47 mg/l.
9. Conclusies
Het onderzoek naar zwavel/kalksteenfiltratie voor nitraatverwijdering uit grondwater heeft in relatief korte termijn
geresulteerd in ontwerp, bouw en bedrijfsvoering van een praktijkinstallatie.
Inmiddels is deze praktijkinstallatie voor
nitraatverwijdering, de eerste in Nederland, ruim twee jaar in gebruik en heeft
een capaciteit van circa 90 m 3 /h. De
praktijkinstallatie draagt bij tot stabilisatie
van het nitraatgehalte in het reine water
van pompstation Dr. Van Heek. Het
gemiddelde nitraatgehalte in het reine

water is hierdoor lager dan 50 mg/l
(MTC-waarde).
Het tegelijk optreden van sulfidevorming
en nitraatdoorslag is een indicatie voor
kortsluitstroming. Dit probleem wordt
door periodiek spoelen onvoldoende
verholpen. Door het materiaal te
verpompen (externe reiniging) is wel
tijdelijk een verbetering te bereiken met
betrekking tot nitraatdoorslag, sulfidevorming en nitrietvorming. Gezien het
tijdelijke karakter van deze verbetering is
een periodieke externe reiniging vereist.
Een alternatiefis het proces zodanig uit te
voeren dat gespoeld kan worden met
hogere spoelsnelheden en expansie van
het filterbed. In de praktijkinstallatie is dit
echter niet mogelijk vanwege het risico
van ontmenging van de kalksteen- en
zwavelkorrels. Procesmodificaties die dit
wel mogelijk maken zijn:
- een gecombineerde zwavel/kalksteenkorrel;
- gescheiden zwavel- en kalksteenreactoren in serie.
De eerste optie is al onderzocht en blijkt
vooralsnog niet realiseerbaar. De tweede
optie wordt nu met een proefinstallatieonderzoek op haalbaarheid getoetst.
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10. Verantwoording
Het onderzoek naar zwavel/kalksteenfiltratie dat Kiwa uitvoert vindt plaats in
het kader van het VEWIN-onderzoekprogramma. Het onderzoek wordt verricht
in nauwe samenwerking met de Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland
en de Stichting Waterlaboratorium Oost.
De bedrijfsvoering van de praktijkinstallatie wordt verzorgd door de
medewerkers van Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland onder
leiding van de heer H. F. Wisselink. Zij
hebben hiermee een belangrijke bijdrage
geleverd aan het onderzoek.

De Stichting RIONED, samenwerkingsorgaan riolering ten behoeve van
gemeenten, bedrijfsleven, rijk en provincies, organiseert het symposium Ervaringen met rioolrenovaties, te houden op
donderdag 3 november 1994, 10.0016.00 uur in het hotel Postiljon te Punnik.
Tijdens dit symposium zullen gemeentelijke rioleringsbeheerders informatie over
hun ervaringen met rioolrenovatieprojecten uitwisselen.
Een terugblik op indertijd genomen
beslissingen, bepaald door lokale omstandigheden van bodem, water, infrastructuur, financiën, alsmede een overzicht van
ervaringen met methoden, technieken en
organisatie is van groot belang.
Stichting RIONED roept op tot deelname
opdat:
- men rioolrenovatieprojecten met minimale kans op tegenvallers zal kunnen
realiseren;
- men kan horen waar (extra) op te letten
bij voorbereiding, uitvoering én nazorg
van rioolrenovaties;
- men lering kan trekken uit de toegepaste methoden en technieken.
Regunstigers van Stichting RIONED
genieten een gereduceerd tarief van
f 125,-. De kosten voor niet-begunstigers
bedragen: f275,- (alle bedragen exclusief
BTW)- Het programma, de bijzonderheden en uw reservering zijn het snelst
aan te vragen via telefoon 08380-3 1111
of fax 08380-3 5957.
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