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Metpompstation EngelseWerk(14miljoen nV/j)voorzietWaterleidingMaatschappij Overijssel
Zwolleenomstrekenvandrinkwater.Aangeziendewinningvanketpompstation dichtbijdeIJsse!
lig:, wordthetdrinkwaterbereiduiteenmengselvangrondwaterengeïnfiltreerd wateruitderivier.
Hetdrinkwater heeft ecuhogehardheidenkoperoplossendvermogen.Nadat uiteenklanttevredenheidsonderzoekbleekdatdeconsumenteenbeterekwaliteitwenst,heeftWMObeslotenomdewaterkwaliteit teverbeteren. Dezuivering wordtuitgebreidmeteendeelstroombehandeliugmetnanofiltratie. Deconsumentkrijgt daardoorzachterwatermeteenbeteresmaak.Daarnaastwordenhet
koperoplossend vermogen,dekleurenhetchlondegchaltcverlaagdendebarrièretegenorganische
microverontreinigingen verhoogd.WMOheejtgekozenvooreennieuweuitvoeringsvorm vannanofiltratie:hetzogenaamdeOptiflux-priuape. Doortoepassing hiervanzalcirca 15procent bespaard
wordenophetenergieverbruik vandenanojiltratie-installatie. Hetisdeverwachting datdeinstallatieinheteerstekwartaal van2003111 bedrij/genomen kan worden.
Uithetklanttevredenheidsonderzoek dat
WMOin1999uitvoerde,bleekdathetgeleverde
drinkwatervanpompstation EngelseWerkwat
dewaterkwaliteit betreft totdevijfslechtstscorendetebehorenvanalleWMO-pompstations.
Opdrievandevijfpompstationszijnalmaatregelenterverbeteringgenomen.Bijdeandere
twee,waaronderEngelseWerk,zijnzuiveringsmaatregelen invoorbereiding.EngelseWerk
scoortinhetklantenonderzoekmetname
slechtophardheidensmaak.

Tabel1:
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Procesontwerp
WMOkiestvoornanofiltratie alsmeerdere
parametersverbeterd moetenworden.Bij
pompstation EngelseWerkisdithetgeval.
Hierwordendoornanofiltratie degehalten
aanhardheid,chloride,smaakenorganische
stoffen verlaagd.Hetalgemenenadeelvan
nanofiltratie,deproductievaneenrelatiefgroteconcentraatstroom, kaninhetgevalvan
pompstation EngelseWerkrelatiefeenvoudig
opgelostworden.Behandeld concentraat

Reimvaterkwaliteit.

parameter

eenheid

huidige situatie

nainpassing NNF

chloride
calcium
magnesium
hardheid
bicarbonaat
PH
dikegulac
koperoplossend vermogen

mg/l
mg/l
mg/l
mmol/1
mg/l

95
73
8,5

75
58
6

2,2

i,7

185

170

-

7,7
C35

7,9

2,2

i,75

Mg/l
mg/l

<0,2
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stroomt afop denabij gelegenIJssel.Het gekozen procesontwerp isgegeven in afbeelding 1.

diepe winning
(2min m3/j)

In desituatie waarin nanofiltratie ingepast
zalzijn in dezuivering van pompstation
EngelseWerk, kunnen drie stromen onderscheiden worden:
een diepe winningvan kwalitatiefgoed
water ('Veluws'water],dat door enkelvoudige filtratie gezuiverd wordt,
een conventionelezuivering van een middeldiepe winning van lokaal grondwater
gemengd met geïnfiltreerd water uit de

middeldiepe winning
(9 min m3/j)

winning

winning

winning

1'

• '

'i

voorfiltratie

kaarsenfiltratie

filtratie

V

nanofiltratie

IJssel,
indeelstroom opde middeldiepe winning
een ontzoutingsstap in devorm van aneärobe nanofiltratie.
Denanofiltratie wordt gevoed vanuit putten met een relatiefhoog IJsselwatergehalte.
Hierbij wordt het ruwe water eerstdoor kaarsenfilters voorbehandeld, om te voorkomen
dat deeltjes de hogedrukpompen en membranen beschadigen ofvervuilen.Deze pompen
leveren devoor nanofiltratie hoge benodigde
voedingsdtuk.Aan het voedingswater wordt
een antiscalant toegevoegd, om scaling te voorkomen.Na nanofiltratie iseen zuurgraadcorrectie (natronloog dosering) benodigd op het
permeaat (hetgezuiverde water).Het permeaat
van de nanofiltratie wordt opgemengd met de
conventionelezuivering vóórde nafiltratiestap. Filtratie van het permeaat is noodzakelijk, omdat het permeaat nogeen kleine hoeveelheid ijzer bevat, verwacht wordt ongeveer
0,2mg/l. Bovendien ishet permeaat zuurstofloosen moet daarom nogbelucht worden.De
menging van permeaat met het water van de
conventionele zuivering heeft een positief
effect opdeefficiency vandeactieve koolfiltratiestap, verderop in deconventionele zuivering. Bovendien heeft de menging tot gevolg
dat deregeneratiefrequentie van deactieve
koolfilters verlaagd kan worden1'1.

middeldiepe winning
(3 minm3/j)

1

-

nafiltratie

concentraat

permeaat
pHcorrectie

i'

actieve
koolfiltratie

"
beluchting

r

1
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A/b. 1:

Hetprocesontwerp

algemeer
productiecapaciteit permeaat
voedingsdebiet
concentraatdebiet
recovery
ontwerpflux (gemiddeld)
membraantype
aantal modules

2,5miljoen m'/j
3,0miljoen ms/j
0,5miljoen m?/j
83%
23,7l/m 2 h
TriSepTS-80-TSA
4

modulegegevens
Deverbetering alsgevolg van de nanofiltratie opdekwaliteit van het reine water is
weergegeven in tabel i.
Uit tabel ï blijkt dat dediverse doelparameters, hardheid en koperoplosscnd vermogen, renopzichte van de huidige situatie verbeterd worden.
Module-ontwerp
Hetontwerp bestaatuit vier separate
modules elk met een capaciteit van71kubieke
meter per uur. Bijzonder aan het ontwerp is
dat zogenaamde Optiflux-drukvaten worden
toegepast.Enkeleontwerpgrondslagen zijn
weergegeven in tabel2.
Het principe van Optiflux isdat hydrauli-

aantal drukbuizen per module
elementen per drukbuis
staging
voedingsdruk

15
2x3 (Optiflux)
12:3
6,6bar

chemicaliëndoseringen
antiscalant
natronloog
Tabel2:

2,5mg/l
19mg/l permeaat

Ontwerpgrondslcyen

seheverliezen beperkt worden ten opzichte
van conventionele drukvaten. Dooreen dergelijke efficiencyslag kan ongeveer 15procent
bespaard worden opde membraankosten ófop

het energieverbruik2). Het Optiflux-principe is
eendoor WMO,Brabant Water,Nuon Water
en DHVgezamenlijk ontwikkeld concept. Het
principe isweergegeven in afbeelding 2.
H2O
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Conventioneeldrukvat

- - n M . J I n h ti

A/b. 2:

A/b.3:

Optifluxprincipe

zji n n il rt n

HetOptijlux-prinap

toegevoerd.Aangezien daardoor de stroomsnelheid twee keerzo klein is,wordt de drukvalmet circaeen factor 4verlaagd.Zo wordt
dus dedrukval bij ieder drukvar in iedere stage
van 1,5bar beperkt tot 'slechts'1,5/4 =°>3^ Dar Toepassing van Optiflux leidt dus tot een
hogere efficiency: dezeverbetering kan
gebruikt worden doorde insrallatie kleiner uit
te voeren (dezelfde productie als conventioneel
maar dan mer minder membraanelementen)
ofhet toepassen van een lagere voedingsdruk
(evenveel membranen alsconventioneel maar
dan met een lager energieverbruik). In het
gevalvan pompstation EngelseWerk iservoor
gekozen om deefficiencyverbetering tegebruikenom het energieverbruik tereduceren.Projectieberekeningen vande leverancier TriSep
ondersteunen deze theorie:bij toepassing van
een conventionele installatie is,volgens het
projectberekeningsprogramma, een voedingsdruk van7,6bar benodigd versus een benodigdevoedingsdruk van6,6bar bij het Optifluxprincipe:eendirectewinstvan bijna 15
procenr!

Module-onnverpmetbehulpvanOptiflux.

Andere voordelen aan Optiflux zijn dat:
degehele drukbuis doorstroomd wordt.
Bijconvenrioneledrukbuizen isde ruimte
tussen membraanelement en drukbuis
min ofmeer 'dode ruimte'.Deze dode
ruimtes kunnen leiden tot overmatige
groeivan biomassa (bio-fouling);
het inbrengen van membraanelementen
eenvoudiger is(elementen hoeven nog
maar over dehalve lengte van de drukbuis
teworden ingebracht in plaats van de
gehele lengte);
ergebruik kan worden gemaakt vanPVC
alsmateriaal voorde drukbuis.

Filtersbestemdvoordeconcentraatbchandeling.

Bijeenconventioneel drukvat wordt het
voedingswater aanéénzijdevan het drukvat
toegevoerd.Hierbij wordt het voedingswater
doordespacervande membraanclementen
gevoerd,waarbij drukverlies plaatsvindt. Bij
conventionele installatiesbedraagt dedrukval
26
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overééndrukvat circa r,5bar.Tenopzichtevan
devoedingsdruk, die russen de6en 10bar
bedraagt,iseendergelijke drukval relatiefgroot.
Bijhet Optiflux-principe wordt het
voedingswater aan tweezijden van het drukvat

Een nadeel van Optiflux isdat het leidingwerkcomplexer wordt. Inafbeelding 3is het
ontwerp van het drukvat weergegeven. Hierin
zijn 'headers'aan beidezijden van de 'stack'
geplaatst in verband met deaanvoer van water
van tweezijden (zoalsweergegeven in afbeelding2).

Concentraatbehandeling
Herzuurstofloze concentraat kan niet
zonder meer worden geloosd op het oppervlaktewater.Daarvoor bevat het teveel ijzer
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(circa20mg/l).Naeendubbelefiltratieishet
ijzergehalte teruggebracht totminderdan
tweemilligramperliterenmaghetconcentraatgeloosdwordenopdeIJssel.
Voordezeconcentraatbehandeling wordt
gebruikgemaaktvanoude,reedsbestaande
filters teEngelseWerk.Voordefunctie als
concentraatbehandeling dienendeze filters
omgebouwd teworden.
Mobiele reinigingscontainer
AangezienWMOmeerdere nanofiltratieinstallatiesinbedrijfheeft(Weerscloseweg,
RodenmorsenDiepenveen)enstraksdus
EngelseWerkennogmeerinstallatiesgaatbouwen(onderandereWitharen)heeftzeervoor
gekozenomeenmobielereinigingsinstallatiete
gebruiken.Hierinwordenchemicaliënaangemaaktwaarmeedemembranengereinigd
worden.Dergelijkereinigingenwordennaar
verwachtingslechtséénmaalperjaarperinstallatieuitgevoerd.Denanofiltratie-installatieop
pompstationWeerselosewegisvanafmaart2001
inbedrijfenvertoontnoggeentekenvanvervuiling(constantedrukvalengenormaliseerde
productie).Demobieleinstallatiekaneenvoudigpervrachtwagennaariederelokatieworden
vervoerdiederekeerwanneereenreiniging
nodigis.
Bijhetontwerpvaniedere nanofiltratieinstallatiewordtrekeninggehouden metde
reinigingscontainer:dereinigingschemicalië'n
wordenaangemaakt metterplaatsezuurstofloospermeaatenoverde nanofiltratie-installatiegerecirculeerd.
Bijalleontwerpen wordenmuurdoorvoerstukkengebruikt omdezeaan-en afvoerstromennaardereinigingscontainer mogelijk te
maken.Decontainerwordtnaasthet nanofiltratiegebouwgeplaatstenvervolgensaangekoppeld.
Planning
WMOheeft hetprogrammavaneisenhalverwege2000afgerond; hetvoorontwerpwas
begin2001gereed.Vanwegedegezamenlijke
ontwikkelingvanhetOptiflux-concept heeft
WMOaanDHVgevraagdeenbijdrage televerenaandeuitwerkingvanhetontwerp,inclusiefdeuitwerkingvanhetconcept.Inde
zomervan2001 ishetdefinitiefontwerpgereed
gekomen.Momenteelwordendebestekken
vervaardigd.Binnenkortzaldeuitvoeringvan
hetwerkbeginnen.Detotalebouwtijd duurt
inclusieftesten,opleverenen inbedrijfstellen
ongeveervijfkwartalen.Hetdoordenanofiltratiegeproduceerdewaterzal30eurocentper
kubiekemeterkosten.

De mobiele remisjincjsccmtamcr.

productie.Diversewerkzaamheden aande
bestaandeinstallatiezijnnoodzakelijk, terwijl
deproductievandrinkwatergewoonmoet
doorgaanendeleveringszekerheid gewaarborgdmoetblijven.Zowordendefilters,die
nodigzijn voordeconcentraatbehandeling,op
ditmomentnoggebruikt indeconventionele
zuivering.Aangeziennanofilttatienietkan
plaatsvindenzonder concentraatbehandeling,
kandeombouweninbedrijfstelling vande
conventionelezandfilters totconcentraatbehandelingalleendoorgangvindenin tijden
waarindedrinkwatervraag laagis(november
totmaart).
Eenanderaandachtspunt vormtdeaanleg
vandelozingsconstrucrievanhetconcentraat
indeIJsselendeconcentraatleiding.DeuiterwaardenvandeIJsselzijnnamelijk gedurende
bepaaldeperiodesniettoegankelijk invetband
methetbroedscizoenendekansophoog
water.
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Overigeaandachtspunten inverbandmet
detoevoegingvandenanofiltratiestap zijnde
aanpassingenuitbreidingvanhetbestaande
puttenveld enterreinleidingen,deaansluiting
vandenieuweprocesautomatiseringendatacommunicatie vandenanofiltratieopdievan
debestaandezuivering,hetelektrischvoeden
vannieuweapparatuur vanuitdebestaande
laagspanningsverdeling enhetaansluitenvan
depermeaatleidingenopdebestaande voorfiltraatkelders. •
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