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VERBETERING LEVERINGSZEKERHEID E N KWALITEIT

Aanpassingvande
drinkwatervoorziening
opdewaddeneilanden
Binnendedrinkwatervoorziening vanVitensnemendewaddeneilandenVlieland,Terschelling,
AmelandenSchiermonnikoogeenbijzonderepositiein.Metnamedesterkseizoensajhankehjke
klantvraag iskenmerkendvoordeeilanden.Zobedroeg in2003opTerschellingdevraagopeenwinterdaggemiddeld}3kubiekemeterperuur,terwijl devraag opeenzomerdaggemiddeld 127kubieke
meterperuurbedroeg.Vitensgaatdedrinkwatervoorziening opdewaddeneilandengefaseerd aanpakken.Ditartikelbeschrijft deeerstefasezoalsdieisuitgevoerdopTerschelling.Op diteilandzijn
tweeidentiekenauojiltratie-installatiesopgesteld.
OpTerschellingbeheertVitenséén
drinkwaterproductiebedrij£ Bovendien vindt
suppletieplaatsvanuitdevastewalmeteen
wadleiding,waarvandemaximalecapaciteit
125kubiekemeterperuurbedraagt.Voorafgaand aanderealisatievande nanofiltratie
bestonddezuiveringuittweeidentieke
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straten.Nabeluchtingbehandelden twee
snelfïlterketels (elk35kubiekemeterperuur)
hetgewonnengrondwater,waarnahetvoorfikraat tweelangzamezandfdters doorstroomde(elk17kubiekemeterperuur].De
normaleproductiecapaciteit bedroegdus
34kubiekemeterperuur.

Middelsafsluitermanipulaties konéén
snelfilter detweelangzamezandfilters voedenomdecapaciteitbijuitvalvandewadleidingteverhogentotcirca55kubieke
meterperuur.Hierbij werdhet snelfilter
datrechtstreeks hetreinwaterreservoir voedde,teruggebracht incapaciteittot21 kubiekemeterperuuromvoldoende nittificatie
tebewerkstelligen.Deaanpassingvande
drinkwatervoorziening opTerschellingwas
gerichtopverbeteringvandeleveringszekerheidendedrinkwaterkwaliteit;dit
laatstemetnamevoordehardheidende
kleur.
VoorTerschellingiseennanofiltratiestraatontworpen dieeventueelookingezet
kanwordenopdeoverigeeilanden. Hiermee
heeft Vitenseenstandaard ontwikkelddie
eenpermeaatcapaciteitmarge kentvantwee
tot22kubiekemeterperuurmeteenconstanteopbrengst van80procent.Dehardheidvanhetpermeaat wordt gereduceerd
tot minderdan0,2mmol/l,dekleurwaarde
totminderdan 2mg/lPtCo.Debredecapaciteitsmarge isnodigombinnen dewinvergunning teblijvenenomeenzoconstant
mogelijke waterkwaliteit (zomer/winter)te

gegevenaanéénofbeide nanofiltratiestraten.Debesturing vaniederesrraatvoert
automatisch hetvolgendeuit:hetinschakelenvanéénoftweestraten (inschakelen
voordrukpomp), herbepalen vandeinstelwaardevan hetdebietvande hogedrukpompperstraat(bij tweestraten gelijkmatig
verdelen)envandedebietcirculatie en
opbrengst (regelklepj.Het totaledebietqua
circulatieenconcentraar wordr constant
gehouden op5,5kubiekemeter peruur.Dus
bijeentoenameinproductiecapaciteit en
daarmeeeentoename in concentraatafvoer
zalhetcirculatiedebiet kleiner worden.

Decompleteelektrotechnischeinstallatieendeventielenkast.

bereiken.Deverhouding tussen hetconventioneelgeproduceerdedrinkwater endatvia
denanofiltratie-installatie blijft gedurende
hetgehelejaar constant.
Zobestaateenenkele nanofiltratieinstallatie uit tweestraten vaniedermaximaalelfkubiekemeterperuur, waarmeeper
straatautomatisch de productiecapaciteit
geregeldkanworden tussen tweeenelf
kubiekemeterperuur.Deopbrengst vande
installatie wordt constantgehouden ende
circulatieoverdemembranen bijcapaciteitswijzigingen vergrootofverkleind.De
eerstetweenanofiltratie-installaties zijn
afgelopenjuni inbedrijfgenomen.
Indenieuwesiruariedoorsrroomt een
deelvanhetanaërobegrondwaterdirectde
nanofiltratie, waarnabeluchtingvanhet
permeaat plaatsvindt.Nadezestapondergaathetwatereensnelfiltratiestap, hoofdzakelijk voordeverwijdering vanhetresterendeammonium datdenanofiltratie niet
verwijdert. Ditfikraat wordt opgemengd
methetfikraat uitdelangzaam zandfilters,
waardooreenmaximale productiecapaciteit
ontstaat van69 kubiekemeterper uur.

Voorwaarden aan de installatie
Bijhetvervaardigen vanhet ontwerp
vaneenenkelenanofikratiestraat moest
geletworden opiniedergevaltweezaken:
eenvariabeleproductiecapaciteit, behoud
vaneengoedeopbrengstenvoldoendecirculatiedebiet énhettijdelijk kunnen huisvestenvandeinstallatie ineen20voetscontainerzonderafbreuk tedoenaandebenodigde

toegankelijkheid voorbedieningenonderhoud.Bovendien dientdeinstallatie eenvoudigverplaatst tekunnen worden naareen
nogterealiserenpermanenr gebouw.
Degenoemdepunten hebbengeleid tot
het toepassenvantweestraten metelkeen
tweetrapsconfiguratie eneen drukbuisverhoudingvan3:1 (drieelementen per drukbuis).Inverband met hetoptimaal gebruikenvandebeschikbare ruimte isgekozen
voordrukbuizen waarbij hetaandeelRVS
leidingwerk beperktisende toegankelijkheidvooronderhoud goed.
Voorhetverkrijgen vaneen variabele
productiecapaciteit zijn zoweldevoordrukpompalsdehogedruk voedingspomp ende
circulatiepomp uitgevoerd met toerenregeling.Verderisvoorhet realiserenvaneen
constante opbrengst inelkestraat eenautomatischeregelafsluiter opgenomen.Zo
bevateenenkelenanofikratiestraat zeven
componenten dieiederviade besturing
automatischgeregeld moeten worden.
Decompleteelektrotechnische installatiealsmededeventielenkastzijn ophet framegemonreerd.Redenhiertoeisdatde
nanofikratie-installatiedoorslechts het
loskoppelenvantoe-enafvoerleidingen en
externekabelsinéénkeerverhuisd kan wordennaareenpermanente behuizing.

Bedrijfsvoering
Vanuitdehoofdbesturing van het
pompstation wordteengewenst 'setpoint'

Eenbijzonderheid inde bedrijfsvoering
isdargeenantiscalantaanhet voedingswater
wordttoegevoegd.Demembranen zullen
hierdoorlangzamerhand gaanvervuilen.Om
dezevervuilingtemonitoren,wordtvanelke
stapindebesturingautomatischdeMass
Transfer Coefficient (MTC)berekend.Zodra
deMTC-waarde20procentisgedaaldren
opzichtevandeoorspronkelijke MTC-waarde,geeft debesturinghetsignaaldateen
straatgereinigd dient teworden.Het
reinigenvaneenenkelestraatvindtautomatischplaatszonderdatdaarvoordeandere
straatuitbedrijfmoet.Hiertoezijn naastde
tweevariabelestraten tevensdriedoseerinstallatiesgerealiseerd waarmeebisulfiet, een
basischeneenzurereinigingschemicalie
gedoseerd kanworden.Viaeenbedrijfswateraansluiting wordendechemicaliëndeinstallatieingebracht.Aangezienhetanaëroob
grondwaterbetreft wordteenreinigingsproceduredoorlopendiebestaatuiteen
bisulfietstap (verdringenanaëroobgrondwater),eenuitspoelstap,eenzure reiniging
(tweemaal),eenuitspoelstap,eenbasische
reiniging(tweemaal),eenuitspoelstap enals
laatsteeenbisulfietstap (zuurstofloos
maken).Naafronding vandeprocedureisde
gereinigdestraatweerklaarvoorproductie.

Planning
Derealisatievande nanofikratie-installatiediendebinneneentijdsbestek van 16
wekenvoltooidteworden.Uitgangspuntwas
omvoordedaadwerkelijke startvanhet
zomerseizoendeinstallatiesoperationeelte
hebben.InverbandmethetOerol-festivalis
debeschikbareplanningmetéénweekingekortenzijnbeideinstallatiesbinneneentermijn van15wekengerealiseerdennetvoorde
zomerinbedrijfgesteld.Totophedenhebben
zezondetonderbrekinggefunctioneerd.I[
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