De invloed van de menging van de grenslaag in een dubbellaagsfilter:
een terreinverkenning

1. Inleiding
In 1935 werden na proeven in Chicago
(Chicago Experiment Plant) in het jaarlijkse
rapport het dubbellaagsfilter (zand-anthraciet) sterk afgeraden in verband met verlies
aan filtermateriaal (voornamelijk anthraciet)
bij het terugspoelen en accumulatie van
mud balls bovenin de anthracietlaag [1].
In 1960 kwam Conley [2] tot de conclusie
dat na toepassing van een coagulatiemiddel,
bezinking en secundaire vlokhulpmiddeldosering zeer goede resultaten werden verkregen met zand-anthraciet filters. In deze
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Afb. 1 - Schema proefopstelling.
Afb. 2 - Resultaten spoelproef. Zandfraktie

filters was een aanzienlijke menging bij de
overgang zand-anthraciet. Conley vond een
gecontroleerde menging van de filtermaterialen zeer gunstig. Dat het goede
resultaat niet geheel los te zien is van de
chemische voorbehandeling, blijkt uit de
conclusie dat het effect ervan op de waterkwaliteit en het drukVerlies groter is dan die
van filterbedsamenstelling of andere
procesvariabele. De menglaag veroorzaakt
een meer gelijkmatige drukopbouw over de
hoogte van het filterbed en een minder
snelle drukopbouw gezien in de tijd, zonder
dat het filtraat een mindere kwaliteit
verkreeg. Door de vlokmiddeldosering te
variëren kon Conley zelfs bij snelheden van
ongeveer 25 m / h de drukopbouw maatgevend voor de looptijd krijgen.
Camp [3] vindt een mengzone juist een
nadeel. Het vermindert het voordeel van het
meerlagensysteem. De kleine korrels
bovenin het zandbed hebben een essentiële
funktie en moeten niet opgenomen zijn in
een mengzone. Het zandbed moet als veiligheid tegen doorbraak fungeren. Conley
stelt de doorbraak veilig met behulp van
chemische middelen. Hieraan 'wijt' Camp
ook de goede resultaten van Conley.
Ook in meer recente publicaties [4 en 5]
blijkt, na onderzoek, dat niet éénduidig te
zeggen is of menging in het overgangsgebied al of niet gunstig is.
2. Onderzoek
In dit onderzoek zijn vergelijkende filtratieproeven gedaan om na te gaan of menging
van de grenslaag zand-hydro antraciet
gunstig is voor het verloop van het filtratieproces.
De proefopstelling (zie afb. 1) bestond
uit twee perspex filters met een inwendige
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-anthraciet-fraktie 1,6 - 2,5 mm.
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Hoogte zandlaag d.w.z. die hoogte boven de filterbodem, waarbeneden
zichtbaar geen hydro-anthracietkorrels aanwezig zijn.
diameter van 11 cm. Als infiltraat werd
water uit de Schie gebruikt, dat vooraf aan
een coagulatieproces werd onderworpen.
Als vlokmiddel diende ijzer (III) chloride
(FeCls), waarvan de dosering 7,5 mg/l
bedroeg. Om de pH op een juiste waarde
(7,5 -7,9) te brengen, hetgeen noodzakelijk
is voor een goed coagulatieproces, werd
natronloog (NaOH) gedoseerd. Tenslotte
werd chloorbleekloog (HCIO) gedoseerd
om biologische werking in de filters tegen
te gaan. De dosering werd zodanig afgestemd
dat het filtraat 0,5 tot 1,0 mg/l zuiver chloor
bevatte.
De verwijdering van de vlokken vond plaats
door het water een stalen cilinder te laten
doorstromen. De opwaartse snelheid
bedroeg 3m/h. Met een doorstroomlengte
van 6m betekent dit een gemiddelde verblijftijd van 2 uur.
Het drukverlies van het filterbed kon
worden gevolgd door het aflezen van
manometers, die met slangetjes aan de
filterkolom bevestigd waren.
Om een goed gelijkmatige aanstroming te
verkrijgen bij het terugspoelen waren beide
filters uitgerust met een filterbodem (een

geperforeerde plaat), waarvan de weerstand ongeveer 50 cm bedroeg bij de gebruikelijke terugspoelsnelheden.
De filtraatkwaliteit werd kontinu gevolgd
door troebelingsmeting. Het ijzergehalte
van het filtraat werd regelmatig bepaald.
Als filtermateriaal werd zand (p = 2630
kg/m 3 ) en hydro-anthraciet (p = 1660
kg/m 3 ) gebruikt.
De filtratiesnelheid bedroeg 15 m/h.
3. Spoelproeven
Om enigszins een indruk te krijgen van het
menggedrag tijdens het terugspoelen van
een dubbellaagsfilter, zijn enkele spoelproeven uitgevoerd.
Afb. 2 geeft de resultaten weer van een
dubbellaagsfilter dat met afnemende snelheid werd teruggespoeld. Bij hoge spoelsnelheden ( > 100m/h) vindt een geleidelijke
overgang plaats van de zandlaag naar de
hydro-anthracietlaag. Door turbulentie
bevinden zich zelfs enkele hydro-anthracietkorrels vlak bij de filterbodem. Het aantal
hydro-antracietkorrels neemt met de hoogte
van het filterbed toe. Bij spoelsnelheden
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kleiner dan 100 m / h neemt de mengingin
het overgangsgebied aanzienlijk af.
De zwaarste hydro-anthracietkorrels
bevinden zich op een hoogte van 40 cm
boven defilterbodem. Beneden ditniveau
zijn geen hydro-anthracietkorrels waarneembaar. Het fluidisatiegedrag vanhet
hele filterbed isnuhomogener van karakter.
Bij afnemende spoelsnelheid dringen zich
zandkorrels inde hydro-anthracietlaag.
Met andere woorden de menging neemt toe.
Echter erblijft een niveau waar beneden
geen hydro-anthracietkorrels zijn.
Menging van detwee lagen bleek niet alleen
afhankelijk van despoelsnelheid, maar ook
van despoeltijd. Dit speelde voornamelijk
een rol bij lage spoelsnelheden. Bij spoelsnelheden kleiner dan 44 m / h — bij deze
snelheid fluïdiseerden degrootste hydroanthracietkorrels niet meer — was duidelijk
waarneembaar datkleine zandkorrels zich
in dehydro-anthracietlaag probeerden te
dringen. Deze indringing zette zich voort
met de tijd. Dit werd duidelijk gedemonstreerd door het tweede filter 5 minuten
langer tespoelen met een snelheid van
44 m/h. Indit filter was naafloop 4cm
zandhoogte extra inde hydro-anthracietlaag
gemengd. Dit is 13,8 % van deoorspronkelijke zandbedhoogte.

de filterbedhoogte.
Het verschil inmenging werd opdiverse
manieren bereikt.
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4. Vergelijkende proeven menging-scherpe
scheiding
Bij deze proeven is ernaar gestreefd omin
één filter een bepaalde mengzone te creëren
(F-gem) en inhetandere filter eenzo
scherp mogelijke scheiding tussen de twee
soorten filtermaterialen tekrijgen (F-ss).

4.2. Verschil door een gaasje inhet filtermateriaal
Het filtermateriaal werd zodanig afgewogen
dat de zandlaag een hoogte van 40 cm had.
De hoogte van de hydro-anthracietlaag
bedroeg ca. 80 cm. Dehoogte van het zand-
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Afb. 3-Het verloopvande totale drukval en
filtraattroebeling met de tijd.
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Hieruit laat zich raden datdemenging ook
afhankelijk isvan detijd waarin despoelstroom gestopt wordt. Werd de spoelafsluiter bijhoge spoelsnelheid dichtgedraaid dan was erduidelijk een ander mengpatroon wanneer dat langzaam gebeurde.
Bij het snel dichtdraaien van de afsluiter
bevonden zich hydro-anthracietkorrels vlak
bij defilterbodem. De reproduceerbaarheid
liet echter tewensen over.
Door devolgende spoelprocedure washet
eveneens mogelijk een mengzone tecreëren.
Nadat het filterbed een normaal spoelproces ondergaan had, werd het filterbed
opnieuw krachtig gespoeld. Hierdoor ging
het filterbed in zijn geheel omhoog. Deze
zogenaamde zuiger brokkelde langzaamaf.
Op het moment dat nog een ongeveer 10 cm
hoge zandlaag aan de zuiger kleefdeen
wanneer dezuiger opvoldoende hoogte
was, werd despoeling plotseling beëindigd.
Door turbulente bezinking enwervelingen
mengde deze 10cm hoge zandlaag zich met
het onderste gedeelte van de hydro-antracietlaag. Zo ontstond op het oog een behoorlijk
homogene menglaag.

tijd inh
9 1'0 11 12 13 1415 16
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4.1. Verschil in spoelwijze
Het verschil interugspoelen bestond hierin
dat hetene filter (F-ss) normaal teruggespoeld werd en het andere filter (F-gem)
menging werd verkregen door te spoelen
zoals beschreven in de laatste alinea van 3.
Uit de resultaten (zie afb. 3en 4) istezien
dat als een maximum weerstand wordt aangehouden van 1m,filter F-ss een looptijd
van 15uurenfilter F-gem een looptijd van
12 uur heeft. De druktoename isin filter
F-gem inhet grensvlak duidelijk groter dan
in filter F-ss.
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Afb. 4-Het verloopvande druktoename met de hoogtevan het filterbed.

h.-anthr.

Afb. 5-De twee soorten filtermateriaal gescheiden
door een gaasje.
Alle andere procesvariabelen waren voor
beide filters gelijk.
De resultaten zijn verwerkt in grafieken
waarin detotale drukval van het filterbed
en de filtraattroebeling is uitgezet tegende
tijd. Dewaarnemingen van het weerstandsverloop zijn zodanig verwerkt dat de toename van deweerstand inmm waterkolom
per cm bedhoogte per uur is uitgezet tegen

bed was even groot als de lengte van het
onderste stuk filterbuis, dat met hetoogop
deze proeven was geconstrueerd. Daardit
stuk filterbuis los tekoppelen was, bestond
er de mogelijkheid een scheiding aante
brengen (zie afb. 5). Descheiding was een
fijnmazig roestvrij stalen gaasje. Het monteren van ditgaasje was, vooral bijherhaling vandeproef, nogal gecompliceerd.
De resultaten (zie afb. 6en 7) laten niet een
duidelijk verschil zien tussen het filtratieverloop van beide filters. Filter F-gem bereikt na 28 uur en filter F-ss na25 uur een
weerstand van 1m. Het geringe verschil
tussen hetfiltratieverloop isten delete
wijten aan de lage temperatuur. Hierdoor
was devlokvorming niet optimaal.
4.3. Verschil door eenextra filterbodem
In het ene filter (F-ss) werd op een hoogte
van 40cmboven defilterbodem, nadathet
filter met een ongeveer 30 cm hoge zandlaag
gevuld was, een extra filterbodem aangebracht. Hierdoor had het zand voldoende
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sand:
d-0,8-1,25mm
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Afb. 6 - Het verloop van de totale drukval en
jiltraattroebeling met de tijd.

Afb. 9 - Het verloop van de druktoename met de
hoogte van het filterbed.

Afb. 11 - Het verloop van de druktoename met de
hoogte van het filterbed.

ruimte om tijdens het spoelen te expanderen.
F-gem werd normaal teruggespoeld.

kwaliteit van het infiltraat waren de oorzaak
van een minder goed verlopen van het
filtratieproces.

De resultaten (zie afb. 8 en 9) laten ook
hier geen duidelijk verschil in filtratieverloop zien. Beide filters hadden een
looptijd van 38 uur. Hierbij is alleen uitgegaan van de weerstand van de filters.
Zowel de lage temperatuur als de slechte
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Afb. 7 - Het verloop van de druktoename met de hoogte van het filterbed.
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5. Verloop van de porositeit in het
overgangsgebied
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4.4. Verschil door gestratificeerd inbrengen
van de hydro-anthracietlaag
De scherpe scheiding werd verkregen door,
nadat het zand reeds in het filter was en
teruggespoeld, de hydro-anthracietlaag in te
brengen. De hydro-anthracietlaag werd niet
teruggespoeld. Zo ontstond een zeer scherpe
scheiding tussen het zand en het hydroanthraciet. Vooraf was echter de hydroanthracietlaag naar korrelgrootte geselecteerd. Dit gebeurde door het hydroantraciet tijdens het spoelen, zonder zandlaag, in segmenten af te hevelen. Deze
segmenten werden daarna op de zandlaag
gebracht.
De resultaten (zie afb. 10 en 11) van het
filtratieverloop van beide filters komen
vrij aardig met elkaar overeen. In dit geval
bleek de filtraatkwaliteit maatgevend voor
de looptijd. Na 24 uur bereikt de fütraattroebeling hoge waarden. De weerstand op
dat moment bedroeg 0,95 m.
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Afb. 8 - Het verloop van de totale drukval en
fütraattroebeling met de tijd.

Afb. 10 - Het verloop van de totale drukval en
fütraattroebeling met de tijd.

De porositeit heeft een zeer grote invloed
op het filtratieproces. Het is makkelijk in te
zien dat de porositeit in een mengzone
afneemt, immers er kunnen zich kleine
zandkorrels nestelen in de holle ruimten
tussen de hydro-anthracietkorrels.
De afname van de porositeit kan 'koekfiltratie' veroorzaken. Dit is in tegenstelling
met de gedachte dat 'koekfiltratie' kan
optreden bij een scherpe overgang (plotseling
optredende discontinuïteit). De poriegrootte speelt echter ook een rol.
Om de porositeit in het overgangsgebied te
onderzoeken zijn enkele proeven gedaan,
waarbij na het spoelen het filterbed in
segmenten is afgeheveld. Na het drogen en
wegen was het mogelijk de porositeit te
berekenen. Tevens is het aandeel van de
beide soorten filtermateriaal in gewichtspercentage per segment berekend.
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Afb. 12 - Het porositeitsverloop over de hoogte
van het jilterbed.
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2. In een meerlagenfilter met een mengzone
verloopt de weerstand ter plaatse van het
overgangsgebied geleidelijker. Bij het
gebruikte filtermateriaal en de gebruikte
bedhoogten bleek een bepaalde mate van
menging in het overgangsgebied van geen
noemenswaardige invloed op de filtraatkwaliteit en de totale filterbedweerstand
onder de procesomstandigheden zoals deze
golden tijdens het uitvoeren van de proeven.
3. De porositeit neemt ter plaatse van de
mengzone af.

I

32
hoogte f i l 28 terbed in
cm
24

/
p.
\

20- — F 1
16- - — F2

/'
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(/

12
8
4

o.

van korrelgrootte en dichtheid van de verschillende soorten filtermateriaal, afhankelijk van de terugspoelsnelheid, de tijd
waarin de spoelstroom gestopt wordt en bij
lage terugspoelsnelheden van de spoeltijd.
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,
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,

,

10080 6 0 40 20 0
gewichtspercentage
zand

Afb. 13 - De verdeling zand-hydro anthraciet over
de hoogte van het jilterbed.

Afb. 12 en 13 geven de resultaten van een
proef weer. Bij dit experiment werd filter
F l gespoeld met een snelheid van 80 m/h.
De spoelstroom werd in ca. 1 minuut
gestopt. Filter F2 werd teruggespoeld met
een snelheid van 140 m/h. De spoelstroom
werd ineens gestopt. Afb. 14 laat duidelijk
zien dat in filter F2 de porositeit t.p.v. het
overgangsgebied sterker afneemt dan in
filter F l .
Met behulp van deze grafiek zou men tot
een meer grijpbare definitie kunnen komen
van de mengzone in een meerlagenfilter:
1. de hoogte van de mengzone: de lengte
van het filterbed, waarover de porositeit
(plotseling) afneemt.
2. de mate van menging: het porositeitsverschil dat ineens optreedt.
Met deze definitie komt men tot de konklusie dat het filter F l een grotere mengzone heeft en filter F2 een sterker gemengde
overgangszone.
6. Konklusies
1. Menging in een meerlagenfilter is behalve
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Workshop bijInt. Reference
Centre for Community Water
SupplyoverGuidelinesonHand
Pumps
Bij de hulpverlening aan ontwikkelingslanden wordt thans meer dan voorheen
de aandacht gericht op de rurale gebieden,
de uitgestrekte streken buiten de steden,
waar grote groepen der bevolking
achtergebleven zijn in het ontwikkelingsproces. Wat de drinkwatervoorziening
betreft, leidt dit tot een toenemende
onderkenning van de mogelijkheden van
grondwaterwinning, want daarmee kar
een hygiënisch aanvaardbare watervoorziening mogelijk gemaakt worden, indien
althans betrouwbare werktuigen beschikbaar

zijn om het water op te pompen.
Weinig zaken blijken zozeer een bijdrage
tot de verbetering van de leefomstandigheden in de rurale gebieden van de ontwikkelingslanden te kunnen geven als de
verschaffing van eenvoudige, robuuste
handpompen. Helaas is het in vele ontwikkelingslanden zo gesteld dat toegepaste
handpompen niet opgewassen zijn tegen het
intensieve gebruik •—soms feitelijk
misbruik — dat de bevolking ervan maakt.
Dergelijke situaties hebben ertoe geleid,
dat in de laatste jaren intensieve studie en
onderzoek gewijd zijn, zowel in de ontwikkelingslanden zelf als in geïndustrialiseerde landen, aan alle aspecten van ontwerp
fabricage en installatie van handpompen.
Het IRC is gevraagd, na overleg met
internationale organisaties zoals WHO,
UNICEF, UNEP, IBRD (Wereld Bank),
IDRC en anderen, om coördinerend werk
te verrichten met het doel, dat de resultaten van de studies en onderzoekingen en
de ervaringen der verschillende organisaties
worden samengebracht, opdat zij toegankelijk en dienstbaar gemaakt worden voor de
ontwikkelingslanden en de hulpverlenende
instellingen.
In dit kader heeft het IRC een project
'Handpompen' ontwikkeld, dat wordt
uitgevoerd met financiële steun van het
United Nations Environment Programme
en in nauwe samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Van vele zijden
ontvangt het IRC medewerking.
De project-activiteit is in eerste aanleg
gericht geweest op het opstellen van zgn.
'Guidelines on Hand Pumps', een handboek,
waarin het uitgebreide informatie-materiaal, dat het IRC uit alle delen van de
wereld ontvangen heeft, opgenomen is.
Het werk van sorteren, indelen en herschrijven van de uitvoerige documentatie
werd door het IRC opgedragen aan een
internationale consultant, met grote kennis
en ervaring op het gebied van handpompen
voor ontwikkelingslanden, dr. F. E.
McJunkin.
Thans is het stadium bereikt, dat het concept-handboek deskundig beoordeeld moet
worden. Het IRC heeft daartoe een International Workshop on Hand Pumps
georganiseerd, die van 12 t / m 16 juli
in Voorburg is gehouden.
Een 25-tal deskundigen uit 18 verschillende
landen zijn bijeengekomen om zich te
buigen over de materie, zoals neergelegd
in het handboek. Zij moesten aangeven
waar de 'Guidelines on Hand Pumps' nog
verbeterd, uitgebreid of aangepast moeten
worden. Ook zijn vervolg-activiteiten besproken, zoals vormgeving en verspreiding
van het boek, opdat de verkregen documentatie zo effectief mogelijk benut zal
worden.

