Spoelwaterbehandeling in Emmen

1. Inleiding
Hergebruik van spoelwater wordt bevorderd op grond van:
milieu overwegingen
Waterbesparing (in het kader van de
verdrogingsproblematiek is het steeds
moeilijker grondwaterwinvergunningen te
realiseren).
financiële overwegingen
De (beruchte) grondwaterbelasting speelt
hierin een belangrijke rol. Daar het
spoelwater ook onttrokken grondwater is,
moet hiervoor f 0,34 per m 3 afgedragen
worden aan de overheid. In afbeelding 1is
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schematisch het gekozen proces weergegeven voor het zuiveren van spoelwater. De
WMD heeft als grondwater-bedrijf geen
ervaring met een dergelijk proces. Doorgaans is het gebruikelijk dat bij het toepassen van nieuwe processen uitgebreid proeven worden uitgevoerd alvorens de
installatie verder wordt voorbereid. Daar
het hier gaat om een installatie met een
relatief kleine capaciteit is besloten op
basis van enkele eenvoudige bekerglasproeven direct over te gaan tot engineering
van een dergelijke installatie. Daarbij
speelde ook een rol dat een proefmstalla-

Samenvatting
Spoelwaterhergebruik staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Bij de zuivering
van grondwater bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe op 13 lokaties wordt in
totaal ruim 1.000.000 m 3 spoelwater van filters geproduceerd. Dit is ongeveer 3,6%
van de totale produktie. Op pompstation Noordbargeres te Emmen is de eerste
spoelwaterzuivering in Drenthe gebouwd. Het zuiveringsproces bestaat uit: zandvang, buffer, FeCI 3 -dosering, vlokvorming, vlokverwijdering, dubbellaagsfiltratie en
UV-desinfectie. Na inbedrijfname en optimalisatie bleek dat het spoelwater
probleemloos te zuiveren is tot drinkwater. Vanaf juli 1995 stroomt het water naar
de reinwaterreservoirs. De installatie werkt betrouwbaar en behoeft weinig onderhoud. Deze resultaten zijn voor de WMD aanleiding dergelijke zuiveringen op
andere pompstations te realiseren.

2. Pompstation Noordbargeres
Pompstation Noordbargeres is gekozen
om als eerste te voorzien van een spoelwaterzuivering vanwege het feit dat dit
pompstation tegen zijn maximumcapaciteit
draait, toekomstige uitbreiding hiervan
niet verwacht wordt en door zijn relatief
hoge slib (ijzer) produktie. De zuivering
bestaat achtereenvolgens uit (zie afb. 2)
beluchting, zandfiltratie (6 voorfilters met
een oppervlak van 30 m 2 ), ontzuring,
zandfiltratie (6 nafilters met elk een oppervlak eveneens van 30 m 2 ), via een tussenkelder en een extra pompfase airstripping
(in verband met de verwijdering van
beluchting —^
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tie-onderzoek duur is en veel tijd kost. Na
inbedrijfname is een onderzoek gestart
voor optimalisatie van de zuivering en het
vinden van een verband tussen vlokvormingsproeven en procesparameters opdat
deze gegevens gebruikt kunnen worden bij
het ontwerp van installaties voor andere
pompstations. Het was de bedoeling een
eerste installatie te realiseren in pompstation Noordbargeres. Als daar de ervaringen
positief zouden zijn dan volgen ook de
andere pompstations van de WMD.

TABEL I - De chemischesamenstelling van het water
van pompstation Noordbargeres.
ruwvoornareinwater ftltraat filtraat
water
zuurstof mg/l
<0,5
6
11,3
12,1
zuurgraad p H
6,9
6,7
7,5
7,8
vrij C O , mg/l
47
35
4
3
hydroca'rbonaat mg/l 133
100
99
99
ammonium mg/l
0,23
<0,02 0,02
<0,02
nitraat mg/l
0,8
1,7
1,7
1,7
ijzer mg/l
14,4
0,1
0,05
<0,02
mangaan mg/l
0,52
0,03 <0,005 <0,005
aeromonassen 30°
n.a.
<1
<1
3
1,2 d.c.p. ug/1
1,8
1
0,35
0,05

1,2-dichloorpropaan) en voor de reinwaterkelder nog een C0 2 -dosering (om de pH
terug te brengen in verband met kalkafzetting na distributie door asbest-cement
leidingen).
De chemische samenstelling van het water
staat in tabel I.
Pompstation Noordbargeres heeft een
capaciteit van 5.000.000 m3/jr.
De produktie van spoelwater bedraagt
ongeveer 220.000 m 3 per jaar. Het spoelprogramma van voor- en nafilters is
vermeld in tabel II.
3. Ontwerp/installatie
3.1 Zuiveringscapaciteit
Voor het vaststellen van de zuiveringscapaciteit is het van belang te weten
hoeveel spoelwater er per spoeling vrijkomt en het aantal spoelingen dat op een
dag verwerkt moet worden. Het spoelproces is vastgesteld volgens tabel II.
De hoeveelheid spoelwater per spoeling
bedraagt 125 m3. De voorfilters van het
pompstation Noordbargeres worden op
basis van doorstroomde hoeveelheid
gespoeld. Dit is in principe instelbaar.
Deze ingestelde waarde bedraagt 3000 m 3 .
Dit betekent 1666 spoelingen per jaar.
De nafilters worden elke maand gespoeld.
In totaal dus maximaal 1738 spoelingen
per jaar. Gemiddeld per dag 4,8 spoelingen.
Voor een aantal etmalen met hoog
verbruik wordt ervan uitgegaan dat alle 6
voorfilters op een dergelijke dag gespoeld
moeten kunnen worden. Er worden geen
nafilters op een maximum etmaal gespoeld.

TABEL II - Spoelprogramma van voor- en nafilters pompstation Noordbargeres.
voor-filter
waterdebiet
spoelstap
leegloop
lucht
vvater+lucht
water+lucht
water
water
water

tijd

3

in m /h

150
300
300
600
100

na-filter
spoelwater
in m 3

tijd

spoelwater
in m 3

300

15

75

600
300

3
2

30
10

totaal

115

waterdebiet
in m 3 / h
10
5

10
5
5
15
1
3
1

12,5
75
5
30
1,7

totaal

125
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Eén filterspoeling duurt 40minuten.
Als uitgangspunt isgekozen dat 1 spoeling
gebufferd wordt. Dat wil zeggen dat één
spoeling in 24/6-40/60 = 3,3 uur verwerkt
moet zijn. Ditbetekent een minimum
debiet van 125/3,3 = 37,5 m 3 /h. Daarde
filters op een maximum etmaal zich niet
keurig verspreid over datetmaal melden
voor hetspoelen is een zuiveringsdebiet
gekozen van 40m 3 /h-60 m 3 /h.
3.2 Hetproces
De zuivering bestaat uitdevolgende
onderdelen (zie afb.3):
vlokvormlng

lamellen- dubbellaagsseparator
filter

Afb. 3. - Ontzoerp spoelwaterzuivering.

1. Een zandvang
Het tebehandelen spoelwater moet vrij
zijn van zand daar ditproblemen in de
installatie teweeg kanbrengen. Bovendien
kan opdeze wijze slib geproduceerd
worden datvrij isvan zand. Ditis van
belang voor nuttig hergebruik van hetslib.
Bij dedimensionering van een zandvang
is rekening gehouden met hetmaximum
debiet, hetontwijken van luchten
uiteraard debezinksnelheid van het filtermateriaal. Ditheeft geleid toteenbak met
een oppervlakte van 9m 2eneenhoogte
van 5m. Via een overstort komt hetspoelwater indemengbuffer. Tussen de toevoer
en deoverstort bevindt zich een duikschot
om hetspoelwater enzand ineen verticale
stroming tedwingen, waarbij de snelheid
van deopwaartse stroom zodanig is dat
alleen het filtermateriaal achterblijft.
Onderin dezandvang iseenbeperkte
ruimte voor deopvang van zand.
Door een ingebouwde waterstraalpomp is
het zand eenvoudig uitdezandvang te
verwijderen.
2. Een buffer/meng reservoir
De grootte van debuffer isvastgesteld op
200 m 3(1spoeling wordt ruimschoots
geborgen). Met een waterhoogte van 2,5m
en eenoppervlak van 6m •12 m.
Als toegelaten wordt datineen dergelijk
reservoir hetslib kanbezinken danmoeten
er dure slibruimers geïnstalleerd worden
voor deverwijdering van hetslib.
Bovendien zaldantoch slib achter kunnen

blijven wat inhetkader van zuivering van
het spoelwater totdrinkwater uitmicrobiologische overwegingen minder gewenst
is. Inhetreservoir wordt dus meng-energie
gebracht omhetslib insuspensie te
houden. Voor hetin suspensie houden van
het slib iseenopen waaierpomp opgesteld
op debodem van hetreservoir. Deze wordt
uitgeschakeld bijeenbepaald laag niveau.
De menging wordt vervolgens verkregen
door een waterstraal pomp, dierond
pompt vlak boven deiets hellende vloer
van hetreservoir. Met deze pomp wordt
voorkomen daterbezinking opdevloer
plaatsvindt. Omeventuele afzettingen op
de wand tevoorkomen isboven langsde
wand eenringleiding gelegd diedooreen
soort watergordijn dewanden kanreinigen.
In hetverdiepte gedeelte van hetreservoir
zijn 2dompelpompen opgesteld.
3. Vlokvorming envlokverwijdering
Uit proeven bleek datijzerchlorideeen
redelijk goed vlokmiddel. Eventuele andere
vlokmiddelen diemogelijk effectiever
werken, zonder datuiteindelijk de kwaliteit
van hettotdrinkwater gezuiverde spoelwater ongunstig beïnvloed wordt, kunnen
later altijd toegepast worden. Bijhetvaststellen van deafmetingen van deprocesonderdelen vlokvorming envlokverwijdering was geen pasklaar recept beschikbaar.
Voor dedimensionering zijn enkele
bekerglasproeven uitgevoerd.
Met deze gegevens hebben wij leveranciers
benaderd voor hetaanbieden van zowel
een vlokvormer als een lamellenbezinker,
met alseisdathet zwevende-stofgehalte
uit debezinker maximaal 20mg/l mag
bedragen. Twee fabrikaat bezinkers zijn
vergeleken: GW enAxel Johnson.
Gekozen isopbasis van prijs en het
gegeven datdelamellen van Axel Johnson
zich geheel onder water bevinden
(in verband met mogelijke afzettingen op
de platen bijgrensvlak water-lucht). Bij het
vaststellen van hetjuiste plaatoppervlak
hebben wij opbasis van een geringe meerprijs besloten een lagere oppervlaktebelasting toetepassen (0,7 m/hbij40m 3 /h).
De platen zijn van PVC enhebbeneen
plaatafstand van 5 cm.
De vlokvormers, die aangeboden werden,
verschilden perleverancier. Deleverancier
van degekozen lamellenbezinker bood
een vlokvormer aan bestaande uit 1
compartiment. Met dewetenschap dat de
vlokvorming van wezenlijk belang is voor
een goede werking van debezinker is
gekozen voor een vlokvormer bestaande
uit 3 compartimenten uitgerust metregelbare roerders, die zoinstelbaar zijndat
naar debezinker toederoerders bedreven
worden met een afnemende G-waarde.
Gekozen isvoor een gemiddelde verblijftijd van 15 minuten. Ditresulteert in een

bak van 10m3. Deze isdoor 2schotten in
3 compartimenten verdeeld. Heteerste
schot met een doorlaat aan de onderzijde,
het tweede schot via een overstort (bovenzijde dus). Inheteerste compartiment is
een klein compartiment afgescheiden voor
een snelle menging van devlokvormer
met hetspoelwater. Deconstructie levert
stromingstechnisch niet hetideale beeld
van verblijftijdspreiding opmaar, zowas
de gedachte, was een grotere garantieop
een betere vlokvorming dande eerder
genoemde fabrikant hadaangeboden.
In devlokvormer isdebodem iets hellend
gekozen naar een aantal aftapaansluitingen.
Voor hetdoseren van ijzerchloride zijn 2
doseerpompjes opgenomen met een capaciteit van 1tot4l/h.Voor deopslag van
40%-ig FeCl 3 iseenopslagtank van 30001
gekozen. Dedosering vindt plaats in de
leiding vlak voor deaansluiting aande
vlokvormer inhetaparte compartiment
waar desnelle menging plaatsvindt.
4. Dubbellaagsfiltratie
Uitgegaan isvan een dubbellaagsfilter
bestaande uit 1meter bedhoogte anthraciet
met een korrelgrootte van 0,8-1,6 mm en
daaronder 1meter hoge zandlaag met een
korrelgrootte van 0,6-0,8 mm. Deoppervlaktebelasting iskomen vast te staan door
het gebruik van een oude filterketel met
een oppervlak van 9m2. De superficiale
snelheid komt hiermee op4,44 m/h.
Het filter wordt bedreven met een stijgende
bovenwaterspiegel. Hetspoelen wordt
ingeleid door detotaal doorstroomde
hoeveelheid (instelling nade nodige
ervaring). Leidingtechnisch isde mogelijkheid aanwezig dathetspoelwater vandit
filter ook via dezandvang en mengbuffer
gezuiverd wordt. Theoretisch ishetechter
mogelijk dataccumulatie van ongewenste
stoffen c.q. micro-organismen plaatsvinden.
5. UV-desinfectie
Deze isbijdebouw niet direct geplaatst.
Eerst ishetresultaat van dewerking van
de installatie afgewacht envervolgens is op
basis van hetabsorptie-vermogen vanhet
water deUV-installatie vastgesteld en
geplaatst. Dedimensionering van deUVinstallatie isgebaseerd opeen minimale
log 3afdoding. Hiermee wordt voldaan bij
een UV-dosis van 25 mj/cm 2 (bijeen lichttransmissie van 90%).
6. Slibbuffer
Het slib wordt met een pomp regelmatig
naar eenslibopslagreservoir gepompt. Voor
de opvang van slib isgekozen voor een wat
provisorische (goedkope) oplossing:een
regenwaterreservoir van golfplaten wanden
met een folie. Omtevoorkomen datblad
en takjes inhetreservoir terechtkomen is
het afgedekt met een fijnmazig gaas.
Het slib wordt opeenhoogte van circa 1 m
in hetreservoir gepompt. Hier bezinkthet
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opbrengst van de UV-installatie door het
uitvallen van UV-lampen een grenswaarde
onderschrijdt dan wordt de filtraatafsluiter
gesloten en de inwerkafsluiter geopend.
De nodige alarmen bij storingen worden
uiteraard doorgemeld. Als om wat voor
reden dan ook de installatie in storing valt
wordt het spoelwater via een overstort in
de mengbuffer op de bezinkvijver geloosd.
De besturing van de installatie is opgenomen in de PLC van het pompstation.
De besturing werkt stand-alone.
Het pompstation Noordbargeres is via een
huurlijn verbonden met het hoofdpompstation van de regio: pompstation Valtherbos. Met een centrale procescomputer
zijn door een gebruiksvriendelijke dialoogvoering bijna alle procesvariabelen te
wijzigen. De storingsdienstdoende machinist heeft via een draagbare PC en een
mobiele telefoon bijna dezelfde faciliteiten.
slib en dikt het verder in. Bij het vaststellen van de grootte van het reservoir is
uitgegaan dat eens per 2 weken slib met
een droge-stofgehalte van 10% per silowagen afgevoerd wordt. Het reservoir
heeft een volume van circa 300 m 3 (hoogte
3 m, middellijn 11 m).
4. Besturing
Daar de spoelwaterbehandelingsinstallatie
een aantal uren nodig heeft om de mengbuffer ter beschikking te stellen voor de
opvang van het spoelwater van een
volgend filter heeft een en ander consequenties voor de filterbesturing in het
pompstation.
De filters in het pompstation worden, zoals
al eerder gemeld, gespoeld op basis van
doorstroomde hoeveelheid (3000 m 3 ).
Het kan dus voorkomen dat filters korte
tijd na elkaar zich melden om gespoeld te
worden.
Om dit op te vangen zijn volgende
spoelblokkeringen in de filterbesturing
ingebouwd:
- een instelbare wachttijd na het spoelen;
- vrij gave spoelen als het niveau van de
mengbuffer tot een bepaald (laag) niveau is
gedaald.
Als een filter zich meldt om gespoeld te
worden terwijl het spoelen op basis van
het voorgaande geblokkeerd wordt, dan
wordt het spoelcriterium vermenigvuldigt
met een coëfficiënt (instelbaar tussen 1,00
en 2,00). Het filter blijft dan in bedrijf tot
het tijdelijke nieuwe criterium bereikt is.
Kan er dan nog niet gespoeld worden dan
wordt het filter buiten bedrijf genomen en
komt het in een spoelvolgorde-rij tot het
aan de beurt is. Het is niet ondenkbaar dat
in een dergelijke situatie een ongewenst
lange spoelvolgorde-rij gaat ontstaan.
Om dit te beperken wordt in de PLC van

de 3 filters die het verst zijn met hun looptijd de doorstroomde hoeveelheid water
opgeteld. Is deze som groter dan een
bepaalde instelbare waarde dan zijn er twee
mogelijkheden:
1. Er komt een storingsmelding naar de
machinist met de melding dat de waarde is
overschreden. De machinist kan naar
bevind van zaken ingrijpen.
2. Het filter met de grootst hoeveelheid
doorstroomd water krijgt automatisch een
signaal om gespoeld te worden.
Het spreekt voor zich dat de ingestelde
somwaarde lager is dan 3 keer het normale
spoelcriterium. Het is mogelijk dat een
filter die op dat moment niet in bedrijf
staat dit spoelcommando krijgt. Als dit
filter dan gespoeld wordt, gaat dit filter in
bedrijf en wordt het in bedrijf zijnde filter
met de grootste doorstroomde hoeveelheid
uitgeschakeld.
De dompelpompen en de doseerpompen
zijn instelbaar in capaciteit. De in- of
uitschakeling van een doseerpomp is direct
gekoppeld aan de in- en uitschakeling van
een dompelpomp. Met het in- en uitschakelen van een dompelpomp worden ook
de roerders van de vlokvormingsunit
geschakeld.
Het spoelen van het dubbellaagsfilter
(door de spoelpompen in het pompstation)
is op dezelfde wijze mogelijk als de filters
in het pompstation.
Als het water van het dubbellaagsfilter
kwalitatief niet goed is wordt het water via
een aparte afsluiter (inwerkafsluiter)
geloosd op de bezinkvijver. Als het water
geschikt bevonden wordt als drinkwater
gaat het water via de filtraatafsluiter en de
UV-installatie naar de reinwaterkelder.
Het in bedrijf zijn van de UV-installatie is
rechtstreeks gekoppeld aan het open zijn
van deze filtraatafsluiter. Als de licht-

5. Resultaten proefperiode
Vanaf september 1995 is de installatie
in bedrijf genomen. Aanvankelijk alleen
de vlokvorming en vlokverwijdering.
In december is het filter gevuld met filtermateriaal en in bedrijf gesteld. In mei jl.
is de UV-installatie gemonteerd.
Zandvang
Gedurende de korte tijd dat we nu met
deze installatie inbedrijf zijn, is zichtbaar
geworden dat een niet onaanzienlijke
hoeveelheid filtermateriaal (via de zandvang) verloren gaat. Voorheen verdween
deze stroom onzichtbaar voor ons naar
de bezinkvijver. De hoogte van het filterbed bleef op peil door aangroei van filtermateriaal. Dat de aangroei van ijzer op de
filterkorrel niet onaanzienlijk is blijkt ook
uit de totale ijzerbalans.
Vlokvorming en vlokverwijdering
Proeven ter bepaling van de verblijftijdspreiding bevestigden de verwachting
dat de stroming door de vlokvorming
minder ideaal is als een op propstroming
ontworpen vlokvormer. Praktische en
financiële randvoorwaarden waren hiervan
de oorzaak.
De eerste serie vlokvormingsproeven
hadden als doel het vaststellen van de
optimale G-waarden voor de 3 roerders
in de vlokvormer in combinatie met een
optimale FeCl 3 -dosering. De G-waarde
(maat voor de hoeveelheid gedissipeerde
mengenergie per tijdseenheid) wordt
berekend volgens Kiwa-mededeling 39
(afhankelijk o.a. van het toerental en
uitvoeringsvorm van de roerder).
Uit de proeven kwam vast te staan dat een
dosering van 10 mg/l met G-waarden 40,
20 en 10 s-1 de beste resultaten gaven.
Met deze waarden is uiteindelijk de instal-
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latie ingesteld en leverde een reductie van
het ijzergehalte op van circa 200 mg/l tot
4 mg/l.
De volgende vraag die beantwoord moest
worden was of de keuze voor 3 vlokvormingscompartimenten juist was.
Hiertoe werd de zogenaamde Hernebringkolom gebruikt. Dit is een kolom (open
aan onder- en bovenzijde) die aan het eind
van een compartiment in de vloeistof neergelaten werd. Vervolgens werd op een
aantal hoogten onder de vloeistofspiegel in
de tijd een aantal monsters genomen.
Metingen zijn verricht in het tweede en
derde compartiment van de vlokvormer.
Voor de resultaten van deze metingen zie
afbeelding 4.
spoelwaterzuivering ps Noordbargeres
HB-kolom bij 10 mg/l F© G-40-20-10 s 1
+
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Afb. 4.-Resultatenproeven Hernebringkolom bemonsterdop een hoogte van8,5cmonderde vloeistofspiegel.

De conclusie die hieruit getrokken werd is
dat het 3 e compartiment een extra positieve
bijdrage van 2 à 3 mg/l aan de vlokverwijdering levert.
Verder was de vraag of er een relatie was
te leggen tussen de vlokvorming en vlokverwijdering in de installatie en die van de
verschillende proefmethoden. De resultaten
hiervan staan vermeld in afbeelding 5.
spoelwaterzuivering ps Noordbargeres
testresultaten vs praktijkinstallatie

gewoon de bepaalde ijzergehalten. Beide
methoden hebben hetzelfde verloop en
verschillen onderling circa 1mg/l Fe.
De conclusie die wij hieruit trekken is
dat de testresultaten een aanmerkelijk
gunstiger resultaat geven.
Een verbetering van de vlokvorming is
inmiddels bereikt door in alle drie compartimenten hekwerkroerders te plaatsen
(hierdoor is een verlaging van het ijzergehalte bereikt van 4 naar 2,5 mg/l van
het effluent van de lamellenbezinker).
Deze waarde is in de grafiek van afbeelding
5 opgenomen en valt praktisch op de
grafiek van de kolomproef.
Filtratie
Het duurde een aantal maanden voordat in
het dubbellaagsfilter de ontmanganing op
gang kwam. Dit proces kon bespoedigd
worden door verwerking van een aantal
spoelingen van nafilters van het pompstation. De filterlooptijd is bepaald door
een toename van de filterweerstand van
1 m. Dit werd bereikt na ongeveer 3000 m s .
Wat gemiddeld betekende dat het filter
1 keer per week gespoeld moest worden.
De ontijzering, ontmanganing en ook de
verlaging van de troebelheid door het filter
(zie tabel III) was tijdens de gehele looptijd
zeer goed. Een hogere belasting van het
filter zal naar verwachting geen enkel
probleem opleveren. De ontwerpbelasting
van een dergelijk filter kan in principe
hoger gekozen worden. Een hogere
belasting van de installatie naar bijvoorbeeld 60 m 3 /h zal het ijzergehalte van het
effluent van de bezinker verhogen en de
looptijd van het filter verkorten. Door de
lange looptijd van het dubbellaagsfilter
bij 40 mVh is een reële looptijd van het
dubbellaagsfilter bij een belasting van
60 mVh haalbaar, zeker door de verbetering van het effluent van de lamellenseparator van 4 naar 2,5 mg/l Fe. Op dagen
van hoogverbruik, wanneer veel filters zich
melden om gespoeld te worden is het dus
mogelijk de installatie naar deze capaciteit
op te voeren.
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UV-installatie
De UV-installatie (met zes lage druk UVlampen; golflengte 255-260 nm) is gekozen
nadat de eerste resultaten van het filter

bekend werden. Door de zeer lage troebeling van het fikraat (<0,1 FTU) kan
probleemloos uitgegaan worden van een
lichttransmissie van 90% (gemeten 95%).
Het effect van de UV-lamp was van een
enkele meting uitsluitend te constateren
bij kiemen gekweekt op een speciale
voedingsbodem (r2ag; zie tabel III).
Slibopslag
Het slib uit de bezinker heeft een drogestofgehalte van circa 3-5%. Na het aftappen
van het slib uit de lamellenbezinker in een
maatglas was een directe indikking van slib
duidelijk waarneembaar. Het slib in het
opslagreservoir bereikte een droge-stofgehalte boven de 10% (10 à 15%). Het slib
is uitstekend van kwaliteit, vrij van zand en
andere verontreinigingen.
Samenvattingzuiveringsresultaten
De belangrijkste analyseresultaten door de
hele zuivering gemeten staan vermeld in
tabel III.
Ter beoordeling van de bacteriologische
waterkwaliteit (en nagroei-potentie) zijn
enkele AOC en ATP-metingen uitgevoerd
van het fikraat na UV:
ATP: 3,1 ng/1;
AOC: 3,8 ug/1.
Deze waarden zijn erg laag.
Bij verwerking van spoelwater van
verschillende kwaliteit (dit is per voorfilter
mogelijk, echter ook bij de verwerking van
spoelwater van de nafilters en zelfs van het
dubbellaagsfilter zelf) bleek de installatie
een constant goed zuiveringsrendement te
zien te geven. Alle resultaten bij elkaar
geven aan dat de installatie in zijn geheel
goed en betrouwbaar functioneert en dat
het gezuiverde water aan de eisen voldoet
die aan drinkwater gesteld worden.
Mogelijk kan gesteld worden dat de installatie iets overgedimensioneerd is. Door de
schaal van de installatie kan gezegd
worden dat dit tot marginale meerkosten
heeft geleid.
De resultaten waren aanleiding om vanaf
21 juli 1995 dit water naar de reinwaterkelders te laten stromen. Inmiddel is de
installatie een jaar in bedrijf. Bij belasting
van de installatie met 60 m 3 /h bleek het
ijzergehalte van het effluent van de
bezinker te variëren tussen de 5 en 7 mg/l.
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Hierbij moet opgemerkt worden dat de
restijzercijfers van de kolomproeven op een
wat ingewikkelde wijze berekend worden.
De ijzercijfers van de bekerglasproeven zijn

TABELIII- Analyseresultaten spoelwaterzuiveringpsNoordbrargeres.
analyse
Fe mg/l
Mn mg/l
troebelheid F T U
coli's 37b n/300 ml
aeromonassen n/300 ml
kiemen 22a n/ml
kiemen 37a n/ml
r2ag n/ml

ruw spoelwater

na-bezinker

na-filter

na-UV

140 à 200
1 à2
400 à 500
0
20
100 à 400
3 à2
5000 à 20000

4
0,2 à 0,4
40 à 50
0
1
30 à 200
1à5
2000 à 4000

0,01
0,002
<0,1
0
0
30 à 160
1 à3
2000 à 4000

0
0
?
?
500

628

Het dubbellaags filter bleek al het ijzer
moeiteloos te verwijderen (Fe <0,01 mg/l).

In memoriam
Albert Schaafsma oud-hoofd voorlichting PWN

6. Kosten van spoelwaterzuivering
De bouwkosten van deze installatie
bedroegen:
bouwkundig:
f 410.000,werktuigbouwkundig:
f 490.000,elektrotechnisch:
f 225.000,terreinleidingen:
f 100.000,-

Op vrijdag 27 september 1996 is Albert
Schaafsma na een langdurige ziekteperiode,
die hij op een bijzondere wijze inhoud
heeft gegeven, overleden.
Vanaf zijn aantreden bij PWN in 1980
tot en met 1992 mocht ik met Albert
Schaafsma in vele verbanden, zowel voor
PWN als voor de drinkwatersector, nauw
en plezierig samenwerken. Ik hecht er
daarom aan om enkele woorden aan zijn
werk te wijden.

totaal

f 1.225.000,-

Rekening houdend met afschrijvingstermijnen, zoals gebruikelijk bij de WMD van
resp. 30, 20, 10 en 20 jaar voor de bovengenoemde onderdelen betekent bij een
rentepercentage van 8% op annuïteitsbasis
jaarlijks een bedrag van f 130.000,-. Per m 3
gezuiverd spoelwater is dit f 0,59. Wordt er
rekening gehouden met ongeveer f 0,13
per m 3 voor onderhoud, energie en chemicaliën dan kost dit water f 0,72 per m3.
Dit betekent echter geen grotere afzet van
drinkwater. Dit water wordt in de plaats
van het normaal gezuiverde grondwater
geleverd. De produktiekosten van dit
water bedraagt ongeveer f 0,60 per m 3 .
Het gezuiverde spoelwater is dus f 0,12
per m 3 duurder. Er vindt echter een besparing plaats van f 0,35 per m 3 grondwaterbelasting (rijk en provincie) vanwege het
feit dat er een overeenkomstige hoeveelheid water niet aan de bodem onttrokken
wordt. Met andere woorden door dit spoelwater te zuiveren verdienen we f 0,23
per m 3 . Dit is een bedrijfsverbetering van
f 50.000,- per jaar. Als bij gelijkblijvende
investeringskosten het spoelwaterverbruik
3% bedraagt wordt er geen financieel
verlies geleden. Bij geringere hoeveelheden
spoelwater zal een dergelijke installatie
goedkoper worden. Op grond van milieuoverwegingen (zie inleiding) zou spoelwaterzuivering zelfs geld 'mogen' kosten.
Als hiervoor enkele centen per m 3 van de
totale produktie van een pompstation
gerekend zou worden, dan is een dergelijke
zuivering ook voor kleinere pompstations
te realiseren.
7. Conclusie
Zuivering van spoelwater van pompstation
Noordbargeres is procestechnisch en
financieel aantrekkelijk. De WMD gaat
enthousiast op de ingeslagen weg voort.
Inmiddels zijn spoelwaterzuiveringsinstallaties voor 2 andere pompstations al in
uitvoering genomen.
• • •

Een van de sterke
punten van Albert
Schaafsma in zijn
werk voor PWN
was zijn vermogen
om bijzondere
gebeurtenissen
vanuit een goed
gevoel voor de
public relations
aspecten te organiseren en in harmonie met zijn medewerkers tot uitvoering te brengen. Naast
zijn werk voor PWN was hij ook nauw
betrokken bij de public relations van de
WRK.

Ecotoxicologische
risicoanalyse
Reactie op 'Ecotoxicologische risicoanalyse van
verontreinigde sedimentenin deRijn;een
methodeom microbicleprocessen tegebruiken
vooronderbouwingvan denormstelling'van
deheerP. van Beelenetai, H20 (29) 1996,
nr. 17, pag. 507 e.v.
In het artikel wordt gepleit om onderzoeksresultaten over het effect van
microverontreinigingen op microbiële
afbraakprocessen mee te nemen in normstellingsprocedures. Dit pleidooi is gebaseerd op experimenten met vijf stoffen,
waarvan de remmende werking op afbraakprocessen is onderzocht onder anaërobe
condities in het laboratorium. Hierbij is
gebruik gemaakt van 'natuurlijk' Rijnsediment, waaraan de onderzochte toxicanten (benzeen, PCP, DCE, chloroform
en zink) zijn toegevoegd. Het effect van de
toxicanten op mineralisatieprocessen wordt
uitgedrukt in een DC5 en een DC50;
de toxicantconcentraties in het sediment
(mg/kg) waarbij minder dan 10% effect
optreedt bij 95% resp. 50% van alle mineralisatieprocessen.
Het idee om de resultaten van dergelijke

In het kader van zijn werk voor de drinkwatersector wil ik de CoVW noemen, het
Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven van de VWN, waarvan hij jarenlang voorzitter was. In dit contactorgaan
bevorderde hij het eenduidig naar buiten
treden van de bedrijfstak, waarbij hij naast
het zakelijke ook het sociale aspect van de
bijeenkomsten benadrukte. Daardoor werd
hij voor velen een vriend.
In internationaal verband was hij actief in
RIWA/IAWR en was hij secretaris van de
Standing Committee on Public Relations
van de IWSA.
Tenslotte wil ik nog zijn inspanningen
voor de twinning met de stad en de
kabupaten Bogor in Indonesië noemen.
Hij heeft daar opvallende resultaten
geboekt in het helpen vormgeven van een
duidelijk public relationsbeleid.
Onze Indonesische collega's geven keer op
keer blijk van hun grote waardering voor
Albert, met wie zij een goede relatie onderhielden.
Ik wens zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Casper Sprey

toetsen in de normstelling te betrekken is
origineel. De interpretatie van de testresultaten is echter minder eenvoudig dan
de auteurs doen voorkomen. Dit geldt met
name voor de (verwachte) toxische effecten
van chloroform op mineralisatieprocessen
in de Maas (1), en (gesuggereerde) effecten
van zink in Rijnsediment (2).
ad (1): De auteurs vonden dat chloroform
bij zeer lage concentraties in het sediment
een remmende werking heeft op mineralisatieprocessen (Tabel I). Met behulp
van een partitiecoëfficiënt is de kritische
concentratie in het sediment (DC5) omgerekend naar een concentratie in de
waterkolom (0.07 u.g/1, Tabel III), die
vervolgens is vergeleken met de waargenomen chloroformconcentraties in de
Maas (gemiddeld 0.9 [xg/1, Tabel III).
Hieruit wordt geconcludeerd dat de chloroformconcentraties in de waterkolom van de
Maas toxische effecten zullen hebben op
mineralisatieprocessen in het sediment.
Deze conclusie gaat voorbij aan het feit,
dat chloroform niet stabiel is in anaërobe
sedimenten, zoals elders wordt aangegeven
door de auteurs. De halfwaardetijd voor
afbraak van chloroform in anaëroob sediment ligt in de orde van één tot twee

