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lagere piekfactor voorzuivering
lager energieverbruik enminder afval dan
bij directe zuivering
afvlakking van kwaliteit en temperatuur

•

Scenario voor de zuivering in fase I
en II
Opbasisvandezeuitgangspunten ishet
basisscenario voorfase IenIIvastgesteld (afb. 1).
Grootsteonzekerheid washet verwijderen van
polaireorganische microverontreinigen. Hiervoor isoptioneel eengeavanceerde oxidatie
(ozon/waterstofperoxide) opgenomen nade
actieve-koolfdtratie. Grootsteprobleem hierbij
isdemogelijke bromaatvorming. Het ontwerp
van fase 1 en2 (2maal 12,5Mmï/j) isgereed,
waarbij het basisscenario isgebruikt(6).
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Inde periode na1993iseen aantal nieuwe
kwaliteitseisen geformuleerd envoortgang
geboekt inde ontwikkeling van zuiveringstechnieken zoals membraanprocessen, zodat
dezuiveringsfilosofie uit1993diendete
worden geactualiseerd (7).

In 151513 ishet scenariovandezuivering voorProject Infiltratie Maaskant (PIM!van de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant WOB) opgesteld. Ontwikkelingen indeajgelopen vijfjaar op
het^ebied van uormeniig enzuiveringstechniek blijken een zodanige invloed tehebben, datvoor
/asc 3 eengeactualiseerd ziiivcriinjssccnano isuitgewerkt.
DeWOBheeft het voornemen binnenkort
fase 1 en2van het Project Infiltratie Maaskant
(PIM)terealiseren. Dit ishet antwoord vande
WOBopdeeisvan deprovincieom de totale
winvergunning vangrondwater op jaarbasis
met ten minste 10Mm' terug tebrengen.In
PIMzaloppervlaktewater uitMaasofWaal
door een voorzuiveringgeschikt worden
gemaakt vooropen infiltratie. Hiervoor iseen
infiltratiegebied ontwikkeld inde omgeving
van Lith.Hetgeïnfiltreerde water wordt naeen
verblijftijd van minimaal 60dagen inde
bodem teruggewonnen en geschikt gemaakt
voordistributie. Fase1 en2zijn identieken
hebben een capaciteit van 12,5Mms/jaar (1).In
de toekomst zal een nogterealiseren fase 3 van
25Mmï/jaar detotalecapaciteit op 50 Mms/jaar
brengen.In1993werd nog uitgegaan van twee
fases (IenII)van elk 25 Mmi/jaar.

Raamplan 1993
Op basis van kwaliteitseisen die nagestreefd worden isin 1993een zuiveringsfilosofie ontwikkeld (2). Het teinfiltreren water
dient tevoldoen aan de toetsingswaarden in
het Infilttatiebesluit Bodembescherming 1993
(3). Eisen die werden gesteld aan dekwaliteit
van hetuiteindelijk geproduceerde drinkwater waren afkomstig uithet Waterleidingbesluir 1984endeVEWIN aanbevelingen 1993,
aangevuld met de verwachte toekomstige
aanpassingen van deze stukken. Aanvullende
uitgangspunten waren de vastgesteldeen
voorgestelde grenswaarden van de World
Health Organisation, het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP+)ende aanbevelingen vande
Commissie Conditionering(4).
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Uitgangspunten zuivering
Ontwikkelingen op het gebied van
waterkwaliteit
Specifieke uitgangspunten voor de zuivering zijn hetniet toepassen van chemische
• grenswaarden voor virussen enprotozoa
desinfectic-middclen endevoorkeur omorga• grenswaarde voor bromaat
nische micro's teverwijderen enniet omte
• nieuwe Europese richtlijnen voor microzetten.Bijhetverwijderen van organische
verontreinigingen
micro's heeft WOBvoorkeur voor actieve kool• nieuwe parameter voor biologische stabilifiltratie, boven membraanfiltratie. Oxidatieteit
ptocessen mogen pas
geïmplementeerd
worden, als voldoende
Scenariovoordezuiveringvanfase IenII uitRaamplan1993.'
Afb.
duidelijkheid isover
het beheetsen vande
vorming van nevenproducten.

Fase I(basis)

Raamplan 1993

25 Mm3/jaar

FaseII
25 MmVjaar

__!- nader teontwikkelen techniek

MAASWATER

= processtap indien noodzakelijk
BEKKEN • ONTHAflDING

Bron voor PIMis
Maaswater enbijcalamiteiten kan overgeschakeld wordenop
Waalwater. Dezuivering isals volgt opgebouwd: innameen
verblijf in bekkens,
voorbehandeling,
kunstmatige infiltratieennabehandeling.
In de zuivering iseen
kunstmatige infiltratieopgenomen om de
volgende redenen:
• hoofddesinfectie
tijdens bodempassage met een
verblijftijd van
minimaal 60
dagen(5)
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ongewijzigd: 0,1ug/1per
component en 0,5 ug/1voor de
groep. Vooraldrin, dieldrin,
heptachloot en heptachloorepoxy isde parameterwaarde
echter 0,030 ug/1geworden.
Onder bestrijdingsmiddelen
worden ook hun respectieve
metabolieten en afbraak- en
reactieproducten verstaan f8).
Aandachtspunt bij het
voorkomen van bestrijdingsmiddelen in Maaswater isde
verschuiving van goed adsorbeerbare bestrijdingsmiddelen
(bijvoorbeeld Attazine) naat
slecht adsorbeerbare stoffen
(Glyfosaat enAMPA).Een
barrière tegen polaite organische microverontreinigingen is
nog steeds vereist. De actievekoolfiltratie stap in de huidige
zuivering van fase 1 en 2 is
mogelijk geen afdoende
barrière tegen deze slecht
adsorbeerbare microverontreinigingen.
ImpressievandezuiveringvanhetPIMproject.

Deconsequenties voor het PIM project
worden hieronder aangegeven.
Grenswaarden voor virussen en protozoa
De protozoa Cryptosporidium en Giardia
hebben de laatste decennia in de Verenigde
Staten en Groot-Brittaniëeen aanzienlijk
aantal epidemieën van maag-darminfecties via
drinkwater veroorzaakt. In de uitgangspunten
van PIM iseen desinfectie door bodempassage
opgenomen. Dezedraagt zorg voor een
afdoende eliminatie van virussen, Giardia en
Cryptosporidium.
Grenswaarde voor bromaat
In aanvulling op deWHO provisional
guideline (< 25ug/1)heeft de Europese Unie
een norm voor bromaat van < 10ug/1in het
vooruitzicht gesteld. Het concept Waterleidingbesluit vermeldt zelfs een grenswaarde
van < 0,5 ug/1, waarbij een ontheffing in het
vooruitzicht isgesteld bij een toepassing van
ozon voor dcsinfectiedoeleinden.

Nieuwe parameter voor biologische stabiliteit
In het raamplan 1993was
een stteefwaarde voor het Assimileerbaar
Organisch Koolstof (AOC)gehalte van drinkwater van < 10ugC/l opgenomen. Deze
waarde isvan belang om een toename van het
heterotrofe koloniegetal tijdens disttibutie te
beperken. Om nagroei vanAeromonas bacteriën te verhinderen is het bovendien noodzakelijk om de 'biofilmvormingssnelheid' (BVS)
van het water te beperken. Bij BVS-waarden
< 10pgATP/cm2.dag(ATP=adenosinetrifosfaat) isde kans op ovetschrijding van het
richtniveau voorAeromonas minder dan 20
procent (9).Depatameter BVS iseen aanvulling op de reeds bestaandeAOCvoor het definiëren van biologisch stabiel water.

Ontwikkelingen in de zuiveringstechniek

Omdat een bromaatverwijderingsproces
niet beschikbaar is,komt het er in de praktijk
op neer dat een proces waarbij bromaat wotdt
gevormd niet is toegestaan.

Recente ontwikkelingen op het gebied van
zuiveringstechniek dieeen invloed kunnen
hebben op de opbouw van de zuivering van
PIM:
• membraanfiltratie is inmiddels ontwikkeld tot bewezen techniek
• een geavanceerde oxidatietechniek is
ontwikkeld waarbij geen bromaat
gevormd wordt (UV/ Waterstofperoxide).

Nieuwe Europese richtlijnen voor
microverontreinigingen
DeEuropese richtlijn voor het maximaal
toegestane gehalte aan bestrijdingsmiddelen is

Ontwikkeling van membraanfiltratie tot
bewezen techniek
Met name deontwikkeling van micro- en
ultrafiltratie heeft de laatstejaren een grote

vlucht genomen en heeft geresulteerd in de
bouw van eengroot aantal installaties in
Noord-Amerika en West-Europa. Door PWN is
zojuist een praktijkinstallatie ulttafiltratiehyperfiltratie in bedrijf genomen, voor het
behandelen van 2000m'/h voorgezuiverd
IJsselmeerwater.Bij WMD iseen 125m3/h
ultrafiltratie gerealiseerd t.b.v. gietwatet,
direct uit oppervlaktewater (10, 11).In Parijs is
een nanofiltratie-installatie in bedrijf genomen voorde behandeling van oppervlaktewater (Mery sur Oise).
Aandachtspunt bij membraanprocessen is
de bestemming die gevonden moet wotden
voor het concentraat en vervuiling van de
membranen die op termijn kan plaatsvinden,
alsgevolg van biofouling en/ofscaling.
Doot ontwikkeling van nieuwe membranen isde verwijdering van organische microverontreinigingen zodanig,dat een aanvullende verwijdering voor deze parameter niet
nodig is.Demembtaantechnieken micro-,
ultra-, nano- en hyperfiltratie zijn technieken
die in de praktijk worden toegepast, zodat ze
ookbij PIM voor het behandelen van oppervlaktewater kunnen worden ingezet.
Ontwikkeling vangeavanceerde oxidatietechnieken waarbijgeen bromaat wordt gevormd
Alsgevolg van de verlaagde bromaatnotm,
is het toepassen van eenAOP-proces met ozon
voor PIM niet meer mogelijk. Een alternatief
AOPproces isUV-stralingin combinatie met
waterstofperoxide. Van dit proces is tijdens
experimenten bij Kiwa aangetoond dat het
zonder bromaatvotming kan worden toegepast (12).

Nieuw scenario voor de zuivering in

fase 3
Met inachtneming van de uitgangspunten uit 1993aangevuld met bovenstaande
ontwikkelingen ishet scenario voor dezuivering van fase 3 opgesteld (afbeelding 2).De
voorzuivering isuitgebreid met de
membraanfiltratiestappen ultra- en nanofiltratie, waarmee bestrijdingsmiddelen en
hardheid worden verwijderd. De onthatding
in het bekken kan nu achtetwege blijven en
opharden is niet nodig omdat het water
gemengd wordt met behandeld water uit fase
1en 2.In t993is in fase Ieen actieve koolfiltratie stap in voor- en nazuivering gepland. De
actieve koolfiltratie in de nazuivering is tijdelijk en blijft operationeel tot de bodem geen
bestrijdingsmiddelen meer bevat. In het
ontwerp isopgenomen dat deze koolstap als
uitbreiding in de voorzuivering geplaatst kan
worden.
In het Raamplan 1998wordt de koolfiltratie optioneel uitgevoerd alseen biologische
actieve koolfiltratie, door eenAOPvoorafgaand aan de koolstap te plaatsen. BijPIMis
H2O
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Fase1 + 2

aamplan199 3
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25 Mm3/jaar

Fase3
25 Mm3/jaar

50 Mm3/jaar
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defunctie vandeAOP het
omzetten vanotganische
microverontreiningen
(desinfectiegeschiedtinde
bodem).Daarom isbijdit
scenariogekozenvooreen
AOPwaarbij geenbromaat
wordtgevormd,namelijkde
combinatie UVmetwaterstofperoxide. Detijdens AOP
gevormdeAOC wordt
vervolgens verwijderd
tijdens debiologische
actieve koolfdtratie.
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ONBEHEERDE CONTINUE MONSTERNAME
IN EXPLOSIEGEVAARLIJKE RUIMTEN!
Caiamiteitenbewaking en controlemetingen

Zelflegend en onderhoudsvrij

De V E G A M ON 98/KSl iseen zelrlegend monsternamesysteem voor
bijvoorbeeld continue bemonstering van industrieel afvalwater,
lozingcontroles en monstername in rioolkanalen. De "Kanaalspion"
werkt geheel pneumatisch en kan dus veilig in cxplosïegevaarlijke
omgevingen worden ingezet. De extreem compacte bouwvorm
(500 x220mm)en hetgepatenteerde principe zijn uniek inde wereld.

De Kanaalspion kan tijdproportioneel bemonsteren. Dankzij een
monstervolumc van slechts 0,5 ml is een hoge monstername-frequentie
mogelijk. Het opslagvolume is 1liter, waarbij steeds 0,5 ml automatisch
wordt "weggedoseerd" (first in,first out). Ingeval vancalamiteiten wordt
het verzamelde monster afgetapt voor analyse. De KSl is onderhoudsvrij
dankzij deuiterst bestendige materialen en hetontbreken vanbewegende delen welke in contact kunnen komen methet medium.
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VOOR EEN ZEKER PROCES
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INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

VEGA Industriële Automatisering, Algolwcg 15,3821 BG Amersfoort.
Postbus 210,3800 AEAmersfoort, Tel.: 033-4502502, Fax:033-4561414, E-mail: vega@wxs.nl

NIVOLOG (DATALOGGER VOOR NIVO- ENDRUKMETINGEN)
• Leverbaarin Relatieve-enAbsoluteuitvoering
• KanzowelDruk alsTemperatuurloggen (evenalstijden datum)
• Bereiken0-1 m Wktot0-250m Wk
• Resolutiestot0,1mm Wk(14 bit)
• Opnemer vollediguitgevoerdinRVS316
• Dataloggerkan 130.000metingenloggen (batterij 10jaar lang
mee bij 1 metingperuur, hiernaeenvoudigte vervangen)
• Nederlandstaligesoftwaredraaiendonder Windows'95of NT
• Vanuitsoftwarekanoffset ingegevenwordenvoor
bijv. NAP-metingen
AE Sensorslevertsensorenvoor:Druk, Verschildruk,Nivo,Diepte,Lengte,Positie,Trilling,Versnelling, Inclinatie,
Hoek,Kracht,Gewicht,Flow,Hoeveelheid,Moment,Snelheid,Gasconcentraties,Displays, Controllers
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