onverwachte aandachtspunten
en de configuratie van de spoelwaterverwerking.

Vroefonàerzoekbespaart
tijàenkosten
PATRICK SMEETS. DHV WATER

Besparing

ANDRÉ HOEIJMAKERS, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG (THANS DHV WATER)

Door detoegepaste ('noodremjopzet,
waren in het ontwerp geen reserves nodig. Dit
leiddedirect tot kostenbesparingen. Voorde
levering vandejaarlijkse tweemiljoen kubieke
meter drinkwater van 1998tot 2002zou een
provisorium wordengebouwd. In 1996ontstond het ideeom vier filters van pompstation
Beegden tegebruiken om dit water te zuiveren.
Dit pompstation, in denabijheid vanWPH,
zuiverde tot dan toegrondwater. Daarom werd
deproefinstallatie omgebouwd tot een replica
vanpompstation Beegdenen werd de zuivering
van oeverfiltraat beproefd.

PIERRE ENGELS, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG
LUUK FEIJ, WATERLEIDING LABORATORIUM ZUID

Op z6 november2001 leverdeWaterleiding Maatschappij Limburg heteerstedrinkwater vanuit
Waterproductiebedrijj Heel aan haar klanten. Het waseenbelangrijke mijlpaal inhetproject dat in
IPP4startte onderdenaam 'ProjectSpaarbekken Panheel'. In 15198zou eenprovisorium (tijdelijke
zuivering] reeds twee miljoen kubieke meterdrinkwaterperjaar uit oppervlaktewater moeten leveren.
In2002diende detotalejaarlijkse productiecapaciteit van zo miljoen kubieke metergehaald te
worden. Door degrote tijdsdruk was het niet mogelijk voorafgaand aan het ontwerp proefouderzoek
tedoen. Daarom isditproejbnderzoekgclijktijdig methetontwerp ende bouwvan WPH verricht.
Het onderzoekdiende hetontwerp te bevestigen engafmogelijkheden vooroptimalisatie. In vijfjaar
tijd leidde het proefonderzoek nieralleen tot financiële voordelen, maar bevestigde het ook het vertrouwen 111 de nieuwe zuiveringsopzet.
Aangezien slechts tweejaar tijd beschikbaar was tussen deoplevering vande proefinstallatie in 1996en de start van de drinkwaterlevering door het provisorium in 1998,vond
het proefonderzoek dus gelijktijdig met het
ontwerp van het provisorium en het waterproductiebedrijf plaats.Wanneer de resultaten
tegenvielen, zou een 'noodremprocedure' in
werking treden. In het ontwerp was weinig
overdimensionering toegepast, om zote hoge
kosten te voorkomen. Indien uit dit onderzoek
zou blijken dat deaannames ten aanzien van

het zuiveringsproces niet gerechtvaardigd
waren, kon het ontwerp alsnogsnel worden
aangepast aan debevindingen. Kritische factoren hierbij waren:
dewaterkwaliteit van het oeverfiltraat,
desnel wisselende waterkwaliteiten als bij
noodprocedures wordt overgeschakeld op
grondwater,
deextreme belasting van decascades in
relatie tot deopbouw van decascades,
deinvloed van lage temperaturen op de
nitrificatie,

ProefinstallatieHeelmetlinksachterindecascade, vooraanvierrondevoorfiltcrsenachteraantweeronde actiefkoolftlters.
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Een belangrijk resultaat wasdat de cascade
ook bij een mesbelastinggroter dan 100kubiekemeter per uur per meter (tot wel 250kubiekemeter per uur] nog voldoende functioneerde. Hierdoor konden decascades halfzo groot
worden gebouwd alsconventioneel, wat een
besparing van circa 400.000euro opleverde.
Ook deandere ontwerpparameters en processenzijn onderzocht. De noodremprocedure
bleekniet nodig te zijn.
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Deproefwasgeslaagd en debouw van het
provisorium was niet nodig.Met slechts
beperkte aanpassingen heeft pompstation
Beegden van 1998tot 2002gefungeerd als provisorium. Dit leidde tot een besparing van circa
2,5miljoen euro.
Ookdeprocessen zijn geoptimaliseerd,
waarbij steeds rekening isgehouden met de
inpasbaarheid in het zichontwikkelende ontwerp.Zo isvoor dezandfilters eengroveen een
fijne filterfractie onderzocht.Alleen met een
deeltjesteller kon onderscheid worden
gemaakt tussen de beide fikraten. Aangezien
met het grof filtermateriaal een aanzienlijk

CascadeproefinstallatieHeel.Debijzondere straaiopdeiinaleidttoteenkortemeslengte
(netto= bruto). Deijzervervuiling isreedsduidelijkwaarneembaar.

PLATFORM

langerelooptijd konworden bereikt,isdit
materiaal toegepast opWPH.Hierdoor wordt
minder spoelwater geproduceerd.

met detechnieken.Zoisaangetoond dat de
zuivering zeergrote wisselingen in het zuiveringsdebiet ofde ruwwaterkwaliteit aankan.

Dezeervaringen hebben ookgeleid tot verbeteringen buiten het project, in de bestaande
zuiveringen. Zoworden op pompstation Beegden de filters niet meer voorzien van steunlagen, alsgevolg van deervaringen tijdens het
proefonderzoek. Deextra bovenwaterstand die
zowordtgecreëerd,maakt het mogelijk langerelooptijden te realiseren en het spoelwaterverbruik te reduceren.

De praktijk

Onverwachte problemen
Gedurende het proefonderzoek traden verschillende problemen op.Zobleek het mengen
van zuurstofhoudend oeverfiltraat en ijzerhoudend grondwater reeds in de putten en de
ruwwaterleidingen tot aanzienlijke ijzerafzettingen teleiden, hetgeen verstopping tot
gevolghad.VoorWPH isdaarom een monitoringsprogramma voor dewinpurten opgesteld.
Deruwwaterleidingen kunnen met behulp
van proppen worden gereinigd.
Indezuiveringzelfzorgde ijzerafzetting
na decascades voor vervuilingsproblemen.
Zowel indeproefinstallatie alsopWPHis
daarom deverblijftijd tussen cascades en filters
geminimaliseerd. Ookzijn ervaringen met de
reiniging van leidingen opde proefinstallatie
gebruikt bij WPH.

Uitbreiding kennis
WPH betekende voorWMLde introductie
van processen die nog niet eerder op deze
schaal waren toegepast. Daar waar in de praktijk de continuïteit vangroot belang is,biedt
het proefonderzoek meer ruimre voor experimenteren. Het intensiefbezig zijn met processen alscascadebeluchting, actiefkoolfiltrarie,
UV-desinfectie en ultrafiltratie heeft de
bedrijfsvoerders vanWPHvertrouwd gemaakt

In december 2000ishet proefonderzoek
afgerond en in mei 2001 srartte de procestechnische inbedrijfsrelling van WPH.Door hetzelfde team in tezetten, kon de opgedane ervaring oprimaal worden toegepast. Indeze fase
bleekdar her proefonderzoek werkelijk een
goedeaanloop voordepraktijk wasgeweest.
Deinwerktijd van devoorfilters om tot volledigeontijzering en verwijdering van ammonium en mangaan te komen, bedroeg acht
weken.Dit was tijdens het proefonderzoek
reeds driemaal aangetoond. Daarom is niet
geïnvesteerd in maatregelen om her inwerken
teversnellen.Alleprocessen liepen volgens
planning, zodat ruim een maand vóór de oorspronkelijk geplandedatum drinkwater werd
geleverd.
Deinbedrijfstellingisinmiddels overgegaan in een eerste bedrijfvoeringsfase, waarbij
de processen nauwlettend worden gevolgd.Zo
wordt voorkomen dat onopvallende storingen
ofgebreken problemen ofschade veroorzaken.
Dit heeft bijvoorbeeld bijgedragen aaneen zeer
stabiele bedrijfsvoering van de spoelwaterverwerking met ultrafiltratie (ziepagina28).

Hetisgebruikelijkom proefonderzoek
voorafgaand aan hetontwerp tedoen. Natuurlijk hebben resultaten vanproefonderzoek zo
vroegmogelijk in eenproject hergrootste effect
ophet ontwerp en dekosten.BijWPHbleek dat
het loont om tijdens herontwerp,debouw en
zekerookdeeerstebedrijfvoeringsfase dezuiveringsprocessen nauwlettend tevolgenen te
optimaliseren.Naarmateeen project langer
loopt,zaldeonderzoeksinspanning afnemen.
Watrestiseenoptimaalbedrevenzuiveringop
alleaspecteneneengoedmonitoringsplan om
ditookinde toekomst tewaarborgen. *

Proefvoorhetdimensionerenvaneenversproeümjinde
voorfiltersvandeproefinstallatie.Ditomdezuivenngsopzet oppompstationBeefdenubeproeven. Doordeinzet
van'leegden'bespaardeWMLcirca2,5miljoeneuro.

Deuitstekende kwaliteit van het water
(transmissieTio^8%)endebeperkre hydraulischebelasting van detotale installatie, heeft
een optimalisatie van deUV-desinfectie mogelijk gemaakt. Momenteel wordt de UV-desinfectie namelijk boven de ontwerpcapaciteit
belast,zodat minder energie wordt verbruikt.
Hierdoor bespaart WMLcirca 10.000euro per
jaar.Naarmate de productiecapaciteit oploopt
en meer bekkenwater wordr aangetrokken, zal
demaximale belasting van de UV-desinfectie
weet tetuglopen.

CascadeWaterproductiebednjfHeel. Dooreenzeerho,geontwerp-mesbelastimjtoete laten
konWML400.000euro besparen.Denieuwecascadesvertonennoggeenijzervervuli

Tijdspad
1994
1995
1996
1997
1998
1998-2000
1999
1999-2000
november 2000
december 2000
mei2001
november 2001
2002

start project spaarbekken Panheel
bouw proefinstallatie WPH
start proefonderzoek WPH
proefzuivering oeverfiltraat opPSBeegden
omschakeling PSBeegdenopoeverfiltraat WPH
voortzettingproefonderzoek WPH
proefhorizontale ultrafiltratie (aparte proefinstallatie)
proefverticaleultrafiltratie (aparte proefinstallatie)
afronding proefonderzoek WPH
start desinfectie WPH
procesrechnische inbedrijfstelling WPH
leveringeerstedrinkwater vanafWPH
eerstebedrijfvoeringsfase WPH
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