Een nieuwe beluchting en snelfiltratie voor het Pompstation Katwijk
Deel2. Deprocestechniek

Inleiding
In het voorgaande deelartikel is al ingegaan
op het project als zodanig en zijn de uitgangspunten voor de capaciteit toegelicht.
In dit deelartikel worden de procestechnische aspecten van het nieuwe beluchting/
snelfiltratie complex te Katwijk behandeld.
Uitgangspunten kwaliteit
In het voortraject van de nazuivering,
bestaande uit beluchting en snelfiltratie,
moet het duinfiltraat zodanig worden
gezuiverd dat slechts langzame zandfiltratie
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ter polijsting van de kwaliteit en voor de
veiligheid hoeft te worden toegepast om
betrouwbaar drinkwater te leveren.
Bij het opstellen van het programma van
eisen moest aandacht worden besteed aan
het verwijderen van ammonium, ijzer,
mangaan, fosfaat, algen (periodiek),
organische microverontreinigingen en
bacteriologische verontreinigingen.
Met het geheel gesloten maken van de
winningen in 1993 is het periodieke algenprobleem opgelost. De bacteriologische
kwaliteit van het duinfiltraat is hierdoor
ook aanzienlijk verbeterd en benadert
grondwaterkwaliteit. De looptijden van de
snelfilters konden hierdoor toenemen van
1 naar 3 tot 5 dagen en van de langzame
zandfilters van circa 1jaar naar 2 à 3 jaar.
Bovendien hoefde de noodchloringsinstallatie niet meer te worden ingeschakeld.
Het fosfaatgehalte van het duinfiltraat is
na de volledige omschakeling op voorgezuiverd Maaswater voldoende gereduceerd.
Voor het verwijderen van de organische
microverontreinigingen blijft voorlopig de
dosering van poederkool gehandhaafd tot
actieve-koolfiltratie vóór duininfiltratie zal
worden toegepast. Ammonium, methaan,
ijzer en mangaan kunnen met beluchting,
gevolgd door snelfiltratie, afdoende worden
verwijderd.

Samenvatting
In dit deelartikel worden de procestechnische aspecten van het nieuwe beluchting/
snelfiltratie complex te Katwijk behandeld. Ingegaan wordt op de ontwerpcriteria, de
uiteindelijk gekozen ontwerpgrondslagen en de bereikte zuiveringsresultaten voor
de diverse onderdelen van het project. Ook wordt het inwerken van de filters voor
de ontmanganing beschreven.

Een onzekerheid betrof nog het te verwachten methaangehalte in het duinfiltraat.
Metingen toonden aan dat het methaangehalte van het diep gewonnen water waarden kan bereiken van 3 mg/l. Wordt voor
de toekomst rekening gehouden met een
geleidelijke omschakeling naar 50% diepinfiltratie dan zou het methaangehalte van
het gezamenlijke duinfiltraat in principe
kunnen stijgen tot 1,5 mg/l. Dit is als
ontwerpuitgangspunt genomen.
Ontwerpcriteria
Tijdens het opstellen van het programma
van eisen waren voor de nazuivering alleen
kwaliteitseisen 'af-pompstation'bekend. In
de voorontwerpfase zijn aanvullende kwaliteitsrichtlijnen voor het beluchtings- en
snelfiltratieproces geformuleerd.
na beluchting
gemiddelde zuurstofgehalte af
pompstation
Meihaan:
na beluchting
Troebelheid: na snelfiltratie
Zwevendestof: na snelfiltratie
Ammonium:
na snelfiltratie
IJzer:
na snelfiltratie
Mangaan:
na snelfiltratie
Zuurstof:

9,8 mg/l bij 10°C
> 7mg/l
< 0,1mg/l
< 0,4 FTU
< 0,5 mg/l
< 0,02 mgN/1
< 100ug/1
< 10 ng/1

Ruwwaterontvangwerk (RWO)
In het RWO komen de vijf duinfiltraattransportleidingen bij elkaar en zijn deze
gekoppeld aan de ringleiding naar de
cascade-eenheid. De gekozen opzet maakt
het mogelijk om het diep en ondiep
gewonnen infiltratiewater gescheiden door
de nazuivering te voeren. De troebeling in
elke duinfiltraatleiding wordt continu
gemeten en geregistreerd. Voor het periodiek verwijderen van het ijzerslib in de
aanvoerleidingen is voorzien in een
centrale opvanggoot voor de schoonmaakproppen. Het vuile water wordt nu geloosd
op de spoelwaterbezinkvijver, maar wordt
in de toekomst afgevoerd naar de spoelwaterbehandeling.
Beluchting
Ter vervanging van de open beluchtingsput
(bellenbeluchting) en de oude 'Leidsche'
beluchtingstorens is gekozen voor een
nieuwe beluchtingseenheid in de vorm van
een cascade. Met de hiervoor benodigde
opvoerhoogte was al rekening gehouden
bij het dimensioneren van de duinfiltraat-

pompen. Het beschikbare verval en het
gewenste rendement voor zuurstofinbreng
leverde een ontwerp op van drie cascadetrappen, elk een valhoogte van 0,90 m.
De methaanverwijdering die hiermee
bereikbaar is, bedraagt 87%. Het methaangehalte van het duinfiltraat zou dan niet
hoger mogen zijn dan 0,8 mg/l. Omdat
inmiddels duidelijk was geworden dat het
toekomstige aandeel van diepinfiltratie
minder dan 30% zal bedragen en het
gehalte van 3 mg/l in het diep gewonnen
water niet overal optreedt, is besloten met
het geringere verwijderingspercentage
genoegen te nemen.
Uit de twee stratenopzet volgt dat elke
filter/eenheid een eigen cascade-eenheid
heeft. Elke eenheid is opgedeeld in twee
secties om schoonmaken tijdens bedrijf
mogelijk te maken.
Mesbelastingen tot 200-250 m 3 /h per m 1
overstort blijken geen duidelijke invloed te
hebben op het rendement mits de overstortende straal efficiënt wordt verdeeld in
kleine stralen.
De minimaal benodigde meslengte is berekend op basis van een mesbelasting van
250 m 3 /h per m 1 met drie van de vier
secties in bedrijf. Gekozen is voor vier
secties, elk met een lengte van 7,5 m.
Omdat de beluchting in een afgesloten
ruimte plaatsvindt, moet er geforceerde
ventilatie worden toegepast. De maximale
RQ-factor bedraagt tien. De RQ-factor is
de verhouding tussen het luchtdebiet
(Nm 3 /h) en het waterdebiet (m 3 /h).
Om het energieverbruik te optimaliseren is
gekozen voor instelbare RQ-factoren van
tien, vijf en drie en volgt het luchtdebiet
ook de debietsvariatie van het aangevoerde
duinfiltraat. De ventilatielucht wordt intensief behandeld met absoluutfilters.
De ontwerpgegevens van de cascadebeluchting zijn vermeld in tabel I.
TABEL I - Ontwerpgegevens cascadebeluchting.
Onderdeel
Waarde
5.500mVh
Capaciteit
Aantal secties
4
Capaciteit per sectie
1.833 mVh
Maximale mesbelasting
250 mVh.m1
Toegepaste totale meslengte
30m
Type overstortrand
dubbele gebroken
straal
Aantal trappen
3
Valhoogte per trap
0,90m
RQ-factor
10, 5en 3
Capaciteit luchtverversing
55.000 NmVh
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Poederkooldosering
In afwachting van een definitieve oplossing
voor het verwijderen van de organische
microverontreinigingen - actieve-koolfiltratie voor of na duinpassage - blijft de dosering van poederkool gehandhaafd.
De poederkool wordt in slurrievorm gedoseerd in de aanvoerleiding naar de cascadeeenheden. De dosering is instelbaar van
circa 2 tot 10 mg/l en wordt debietsproportioneel geregeld.
BELUCHTING

Snelfiltratie
Voor de nieuwe snelfiltereenheid is gekozen
voor dezelfde lay-out als bij het bestaande
gebouw 3. Het nieuwbouwgedeelte is
met het bestaande gebouw geïntegreerd tot
één filtergebouw met een centrale middengalerij. Dit levert in totaal 20 filters op met
elk een oppervlak van 40 m2.
Met uitgebreide proeven bij twee bestaande
filters was aangetoond dat de capaciteit
van deze filters aanzienlijk kon worden
verhoogd door het nemen van een aantal
maatregelen. Het vervangen van de balkenbodems met steunlagen door een spoelkoppenbodem en een aangepast filterbed
kon de filtersnelheid worden opgevoerd
van circa 5 naar 8 m/h zonder dat dit
nadelige effecten had op de mangaanverwijdering. Met de nieuwe filterbedsamenstelling en deverbeterde kwaliteit van
het duinfiltraat zijn ook proeven genomen
in de proefinstallatie voor de ontharding.
Hierbij bleek dat ook bij filtersnelheden van
8 m/h de carry-over van de onthardingsreactoren goed kan worden verwijderd
zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit
en de looptijden.
In tabel II is de oude en nieuwe filterbedconfiguratie weergegeven. De nieuwe
configuratie is gehanteerd voor het
ontwerp van de nieuwe filtereenheid.
Een vraag die tijdens de initiatieffase van
het project moest worden opgelost, was of
de vormgeving van de bestaande filters ook
ideaal was voor de nieuwe eenheid. De
filterbakken hebben een lengte van 10 m
en een breedte van 4 m. Het spoelwater
stort eenzijdig aan de korte zijde over in
een afvoergoot. Dit is een goedkope oplossing, maar wordt in menig filtratiehand-

FILTRAATOVERSTORT

Aß. 1 - Het processchema.

boek afgeraden. Praktijkmetingen toonden
echter aan dat deze configuratie geen
nadelige invloed heeft op de verwijdering
van het losgewoelde slib en dat lokaal geen
slibophoping in het filterbed achterblijft.
We werden hierin bevestigd door de resultaten van een afstudeeronderzoek aan de
TU Delft, vakgroep Waterbeheersing,
Milieu en Gezondheidstechniek [1],
Filterregeling
Vanwege de uniformiteit is voor de nieuwe
filtereenheid gekozen voor dezelfde filterregeling als in het bestaande gebouw: een
proportionele verdeling van de aanvoer
via overstorten in elke filterbak en een
constante bovenwaterstand geregeld door
een filtraatregelklep (afb. 1). De weerstand
van het filterbed en de troebeling worden
continu gescand en geregistreerd.

het spoelwater na de overstort kon dit
probleem worden opgelost. Hiermee wordt
bereikt dat alleen de toevoer naar de
nafilters tijdelijk wordt verlaagd, maar het
effect hiervan op de bovenwaterstand van
de nafilters is nihil.
Een voorwaarde voor het efficiënt verlopen
van het spoelproces bij de bestaande layout van de filters is het geleidelijk op- en
afregelen van de lucht- en waterspoeldebieten. Het lucht- en waterdebiet kan
traploos worden op- en afgeregeld via
instelbare waarden in de procesbesturingsautomaat. Ook is het mogelijk om een
veelvoud aan spoelprogramma's in te
voeren. In tabel III zijn de ontwerpgegevens van het spoelen vermeld.
TABEL III - Ontwerpgegevens filterspoeling.
Onderdeel
Spoelcriteria

Filterspoeling
De filters worden automatisch gespoeld
met lucht en water. Gespoeld wordt op
looptijd en/of op drukverlies over het
filterbed. Een probleem met de bestaande
spoelwatervoorziening was dat de spoelpompen rechtstreeks water onttrokken
uit de filtraatleiding. Dit leverde in het
verleden aanzienlijke drukverlagingen op
in de filtraatleiding en resulteerde in snelheidsverhogingen in de meest nabijgelegen
filters. Door het in gebruik nemen van de
nieuwe RWK in 1990 is dit effect wel
verminderd, maar niet opgeheven.
Door het plaatsen van een overstortput in
de filtraatleidingen en het onttrekken van

TABEL II - Filterbed samenstelling.

Filterbodem
Steunlagen
Filterzand, hoogte

Oude situatie
- balkenvloer met spleten
- 45 cm
- 50cm

Nieuwe situatie
- plaatvloer met spoelkoppen
- geen
- 100cm

Fractie
Antraciet, hoogte

- 0,63 - 1,0 mm
- 60 cm

- 0,7 - 1,25 mm
- 50cm

Fractie
Bovenwater
Maximale filtersnelheid
Looptijd bij max. snelheid

-

-

1,20 - 2,0 mm
1m
5,5 m/h
24 uur

SNELFILTRATIE

1,6 - 2,5 mm
1m
8 m/h
72 - 94 uur

Luchtspoeling
Aantal blowers
Ontwerpcapaciteit blowers
Waterspoeling, max. snelheid
Aantal spoelpompen
Ontwerpcapaciteit spoelpomp
Optimum rendement bij

Waarden
looptijd, weerstand,
(controle op
troebelheid)
50/100 N m / h (traploos op/afregeling)
2
2.000 N m V h
62,5 m/h (traploos
op/afregeling)
1(+1)
2.500 m ' / h
1.800 à 2.000 mVh

Het spoelwater van de filters wordt nu nog
afgevoerd naar een bezinkvijver. In de
nabije toekomst zal het echter worden
behandeld in een voor hergebruik te
bouwen spoelwaterbehandelingsinstallatie.
Inwerken nieuwe filters
Om het ontmanganingsproces op gang te
brengen zijn de filters ingewerkt door het
recirculeren van het fikraat met daarbij een
geringe verversing. Het verversingsaandeel
werd tot het bereiken van een goede
ontmanganing teruggevoerd naar de
bestaande snelfilters omdat gebleken was
dat de langzame zandfilters zeer gevoelig
zijn voor verhoogde mangaanbelastingen.
Het inwerken van de nieuwe eenheid is
gestart met een filtersnelheid van circa
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De overdektecascade
eenheid.

Aß. 2 - Verloop
mangaangehalic vs
filtratiesnelheid nieuwe
filtercenheid.

-Mangaangehalte
- Filtratiesnelheid

3 il
2

jun

2 m/h, bestaande uit 75% recirculatie en
25% verversing. Na vier weken was het
mangaangehalte gedaald van 110-170 u.g/1
naar 5 [j.g/1, en is de nieuwe eenheid in
productie genomen. Vervolgens is het
debiet stapsgewijs opgevoerd tot de
ontwerpfiltersnelheid van 8 m/h werd
bereikt. Hierbij bleek dat het debiet een
aantal malen weer moest worden verlaagd
omdat de ontmanganing nog niet stabiel
verliep. Om het proces te bevorderen zijn
de nieuwe filters een aantal malen geënt
met spoelwaterslib van de bestaande filters.
In afbeelding 2 is het verloop van de
ontmanganing in relatie tot de filtersnelheid weergegeven.
In de beginperiode is duidelijk te zien hoe
gevoelig de ontmanganing reageert op het
verhogen van de filtersnelheid. Door het
verhogen van de filtersnelheid nam ook

24-jun

14-jul

3-aug

23-aug

het aantal spoelingen per tijdseenheid toe.
Omdat vooral bij de luchtspoeling de
zandkorrels flink worden geschuurd waardoor de aangroei van het katalytische
laagje op de korrels - nodig voor de
ontmanganing - wordt belemmerd, is
tijdens de beginperiode de duur van de
luchtspoeling teruggebracht van drie naar

één minuut. Na circa vier maanden verliep
het proces bij het ontwerpdebiet voldoende
stabiel en kon worden besloten om de
bestaande filtereenheid uit bedrijf te
nemen om te worden gerenoveerd.
Tijdens het renoveren van de bestaande
filtereenheid zijn de filters droog gezet en
is het filtermateriaal afgedekt. Bij het weer
in gebruik nemen van deze filtereenheid is
de ontmanganing direct volledig geweest.
De periode van vier maanden stilstand
blijkt geen invloed te hebben gehad op de
werking van het katalytische laagje op de
filterkorrels.
Praktijkresultaten
In tabel IV zijn de zuiveringsresultaten
afgezet tegen de ontwerpcriteria. De resultaten zijn kenmerkend voor het proces,
één jaar na het in gebruik nemen van het
nieuwbouwgedeelte van het complex.
Hieruit blijkt dat alleen het zuurstofgehalte
van het beluchte water iets achter blijft bij
de ontwerpeis. Het gemiddelde zuurstofgehalte van het drinkwater 'af-pompstation' voldoet echter ruimschoots aan de
eis van 7 mg/l. Voor het meten van de
methaanverwijdering zijn zoveel mogelijk
diepwaterbronnen in de duinen bijgezet.
Het methaangehalte van het duinfiltraat zal
in de toekomst ongetwijfeld nog stijgen
zodra de diepinfiltratie structureel wordt
ingezet, maar de huidige verwijderingsresultaten zijn bemoedigend.
Tot slot kan worden vermeld dat het
spoelwaterverbruik met het in gebruik
nemen van de nieuwe voorzieningen drastisch is verlaagd. Door het gesloten maken
van de winningen in het duin en de
omschakeling naar voorgezuiverd Maaswater was dit verbruik al gedaald van
circa 7% in 1990 tot circa 3,5% in 1993.
Nu wordt met de vernieuwde snelfiltereenheden een spoelwaterverbruik van
circa 1,5% gemeten.
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TABEL IV - Praktijkresultaten van het beluchtings- en snelfiltratieproces.

Parameter
Beluchting
Zuurstof bij 10°C
Methaan
Snelfiltratie
Troebelheid
Zwevende stof
Ammonium
IJzer
Mangaan

Eenheid
mg/l
mg/l
FTU
mg/l
mgN/1
Hg/l
Hg/l

Influent
Duinfiltraat
1,5
0,2
Belucht water
4,2
5,6
0,15
600
97

Effluent
Beluchtwater
9,5
0,03
Snelfiltraat
0,25
0,26
<0,01
25
<0,5

Eis
9,8
<0,1
<0,4
<0,5
<0,02
< 100
<10

