Dubbellaagsfiltratie in bestaande filters: Een nieuwe toekomst?!

1. Inleiding en voorgeschiedenis
Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland
(WLZK) brengt in de periode 1990-1999
gefaseerd het aantal zuiveringsstations (ZS)
van drinkwater uit grondwater terug van
zes naar één. Aanleiding is de afnemende
concessie voor de winning van grondwater.
Derhalve zal op ZS Overveen met de
bestaande filterinstallaties in 1999 grondwater van vier wingebieden worden
gezuiverd. Het huidige zuiveringsproces
bestaat uit beluchting gevolgd door enkelvoudige snelfiltratie. De zuivering vond in

Samenvatting
Op zuiveringsstation Overveen kan met dubbellaagsfiltratie de waterproductie
worden verhoogd en het spoelwaterverbruik worden verlaagd met behoud van de
goede waterkwaliteit.
Onderzoek met een praktijkfilter en twee kleine proeffilters heeft aangetoond dat
dubbellaagsfiltratie in bestaande filters mogelijk is wanneer wordt gekozen voor
filterzand 0,6-0,85 mm met hierop antraciet 0,8-1,6 mm.
Verhogen van de spoelwatersnelheid van 30 naar 40 m/h leidt tot een rendementsverbetering van circa 15%.
Voorwaarde is wel dat er ruimte is voor een bedexpansie van 25%van de totale
bedhoogte.
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1996 nog plaats in de filtergebouwen 1 en
2 (zie afb. 1).WLZK is voornemens in
filtergebouw 1nog enkele jaren zoveel
mogelijk grondwater te zuiveren (om de
hoeveelheid in te kopen water te beperken)
tot een kwaliteit dievoldoet aan de VEWINaanbevelingen. Daarna kan de productie
vanwege de afnemende concessie voor de
winning van grondwater door filtergebouw
2 worden overgenomen.
In theorie lijkt het mogelijk een vergroting
van de zuiveringscapaciteit te realiseren

door over te gaan op dubbellaagsfiltratie.
Daarvoor is echter een verhoging van de
spoelwatersnelheid van de beschikbare
30 m/h naar 40 m/h wenselijk. WLZK had
plannen om de spoelwatercapaciteit te
vergroten tot circa 1500 m 3 /h. Bij een
filteroppervlak van 36 m 2 wordt de spoelwatersnelheid circa 40 m/h. De praktische
toepassing van dubbellaagsfiltratie in het
huidige zuiveringsproces van filtergebouw
1 is onderzocht. Hiertoe zijn in 1995 en
1996 door WLZK, in samenwerking met

Aß. 1 - Zuiveringsstation Overveen met links het nieuwe filtergebouw 2 en rechtshet oude filtergebouw 1.

Kiwa, experimenten uitgevoerd met twee
proeffilters en een praktijkfilter.
Belangrijke onderzoeksvragen waren:
- Is een spoelwatersnelheid van 30 m/h
voldoende of heeft verhogen tot 40 m/h
een gunstig effect?
- Hoeveel is de productie te verhogen met
behoud van de gewenste waterkwaliteit?
2. De opzet van het onderzoek
2.1 Proeffilters
Het onderzoek is uitgevoerd met twee
perspex kolommen (zie afb. 2) met elk een
oppervlak van 0,0452 m 2 en een hoogte
van 2,5 m.
Het ruwe (grond)water (zie tabel I), dat
belucht is in de putbeluchters, wordt
bovenin de kolommen door een spatplaat
over het filteroppervlak verdeeld.
Zuiveringsstation Overveen
Filtergebouw 1
Hetfiltergebouw isgebouwd in 1935.
In 1973 iseen modernisering en een
restauratie van hetfiltergebouw uitgevoerd.
Dezuivering bestaat uit zes open filters,elk
met een oppervlak van 36 m2.Hetwater
wordt boven drie filters versproeid met
dresdener sproeiers. Hetwater voor de
andere drie filters wordt belucht met een
putbeluchting. Defilterbedden zijn circa
0,80 mhoog (exclusief de steunlaag van
0,35 m) en bestaan uit grind met een
korrelgrootte van 1,0-2,0mm.Defiltratiesnelheid bedraagt circa 4 m/h. Defilters
worden bedreven metoplopende bovenwaterstand en worden gespoeld op weerstand.

Filtergebouw 2
Ditfiltergebouw is gebouwd in 1970.
In begin 1990 is hetfiltergebouw uitgebreid
met plaatbeluchters, om methaan uit het
grondwater teverwijderen, en geautomatiseerd. Dezuivering bestaat uit acht filters,
met elk een oppervlak van 30 m2.Hetwater
wordt belucht door middel van plaatbeluchters. Defilterbedden zijn circa 1,35 m
hoog (exclusief de steunlaag van 0,35 m)en
bestaan uitfiltergrind van 1,0-2,0mm.
Defiltratiesnelheid bedraagt circa 2 m/h.
Defilters worden bedreven met eenvaste
bovenwaterstand enworden gespoeld op
tijd.
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Afi. 3 - Waterverdeelbak
boven hetpraktïjkfdtervan
filtergebouw 1.

Afi. 2 -Deproefinstallatiebestaandeuittwee identieke
proeffilters.

TABEL I - Samenstellingvanhetruwe (grond)water.
Ruw water Ruw water
Parameter Eenheid
onbelucht
belucht
7,6
7,7
pH
Fe
mg/l
1,4
1,4
Mn
360
360
w?/i
XH4
mgN/1
0,55
0,55
CH4
300
100*)
Hg/1
02
mg/l
<0,2
7,0
*) Schatting

Proeffilter 1
Dubbellaags
Hetfilter isgevuld met 60cm zand
0,6-0,85 mmen daarop 40 cm hydroantraciet 0,8-1,6mm.
Gespoeld wordt als bedweerstand >70 cm
is, volgens onderstaand procédé:
- 4 min.lucht 60 m/h
- 1min.rust
- 2 min.water 15 m/h
- 5 min.water 30 m/h, later 3 min.water
40 m/h
- 1min.water 15 m/h.

Proeffilter 2
Enkellaags
Hetfilter is gevuld met 100cm zand
1,0-1,6mm.
Gespoeld wordt als bedweerstand >70 cm
is,volgens onderstaand procédé:
- 5 min.water 30 m/h, later 5 min.water
40 m/h
- 4 min.water 15 m/h en lucht 60 m/h
- 3 min.water 30 m/h, later 3 min.water
40 m/h.
Beide kolommen zijn bedreven met
oplopende bovenwaterstand

2.2 Praktijkfilter
Één filter van filtergebouw 1is omgebouwd tot dubbellaagsfilter. Het filteroppervlak bedraagt 36 m2.
Het ruwe water (zie tabel I) wordt hier met
behulp van een verdeelbak over het filteroppervlak verspreid (zie afb. 3).
2.3 Opzet
Het praktijkfilter en de proeffilters zijn

onder dezelfde procescondities vergeleken.
De enige variatie die is aangebracht betreft
de spoelwatersnelheid. Bij de proeffilters
zijn twee spoelwatersnelheden toegepast, te
weten 30 en 40 m/h. De spoelwatersnelheid in het praktijkfilter bleef onveranderd
30 m/h.
Na afloop van de experimenten was het
gewenst om de volgende vragen te kunnen
beantwoorden:
- wat zijn de maximale filtratiesnelheden
van beide proeffilters, waarbij voldaan
wordt aan de VEWIN-aanbevelingen voor
ijzer, mangaan en ammonium.
- wat is het effect van snelheidsvariaties
op de waterkwaliteit van beide proeffilters;
- wat is de belading c.q. de looptijd van
beide proeffilters;
- wat is het spoelgedrag (spoelrendement
in combinatie met spoelwaterverbruik) van
beide proeffilters;
- is het noodzakelijk/rendabel de spoelwatersnelheid te vergroten van 30 naar
40 m/h;
- hoe verhouden de proeffilters zich tot
het praktijkfilter.
TABEL II -Filtraatkwalitdt.
Dubbellaagsfilter
Fe
Mn
V
m/h
ug/1
mg/l
5
3
<0,03
6
<0,03
20
9
<0,03
45
12
<0,03
95

XII,
mgN/1
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Praktijkfilter
Hetfilter is gevuld met60 cm zand
0,6-0,85 mmen daarop 40 cm hydroantraciet 0,8-1,6mm.
Hetfilter wordt bedreven met oplopende
bovenwaterstand,waardoor gespoeld wordt
opweerstand.
Gespoeld wordt als de weerstand > 70 cm
is,volgens onderstaand procédé:
- 4 min.lucht 60 m/h
- 1min.rust
- 2 min.water 15 m/h
- 3 min.water 30 m/h
- 1min.water 15 m/h

3. Resultaten
3.1 Maximale filtratie snelheid
De nitrificatie en ontijzering zijn bij het
dubbellaagsfilter, bij de vier onderzochte
snelheden, steeds volledig. Bij het enkellaagsfilter is bij hogere snelheden de nitrificatiewelvolledig,maar de ontijzering niet.
Bij beide filters bepaalt de ontmanganing
de maximale filtratiesnelheid. De resultaten, zoals in tabel II vermeld, zijn
behaald met een spoelwatersnelheid van
40 m/h bij zowel het enkellaagsfilter als
het dubbellaagsfilter.
De maximale filtratiesnelheid waarbij wordt
voldaan aan de VEWIN-aanbevelingen
bedraagt voor zowel het enkel- als dubbellaagsfilter circa 6 m/h. Om te voldoen aan
het Waterleidingbesluit mag echter het
dubbellaagsfilter belast worden met 9 m/h,
terwijl dit voor het enkellaagsfilter slechts
7 m/h is.
Dit wordt mogelijk verklaard door de
minder effectieve spoeling van het enkel-

Fe
mg/l
<0,03
0,04
0,06
0,06

Enkellaagsfilter
Mn
ug/1
5
15
105
185

mgN/1
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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een spoelwatersnelheid van 40 m/h. Het
blijkt in beide gevallen dat de uitspoeling
van ijzer bij het dubbellaagsfilter zo'n 30%
hoger is dan bij het enkellaagsfilter.
Verhogen van de spoelwatersnelheid geeft
bij het dubbellaagsfilter een rendementsverbetering van 15% (80 naar 95%).
Voor een enkellaagsfilter heeft deze spoelwaterverhoging veel minder effect (van 55
naar 60%). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil in expansie.
Het dubbellaagsfilter expandeert bij
30 m/h al 10%,terwijl dit bij 40 m/h zelfs
25% is. Deze expansie is het grootst in de
laag antraciet, de plaats waar het merendeel
van het ijzer is afgevangen. Door de betere
expansie komen dekorrels goed los (draaien
in de waterstroom), waardoor het ijzer
effectief wordt verwijderd.
Voor het enkellaagsfilter zijn de expansiewaarden 0% bij 30 m/h en 5% bij 40 m/h.
Als we bovendien het lage spoelwaterverbruik van het dubbellaagsfilter (een factor
1 à 2 lager dan bij het enkellaagsfilter) er
bij betrekken, kunnen we concluderen dat
het spoelgedrag van het dubbellaagsfilter
gunstiger is dan dat van het enkellaagsfilter.

Aß. 4 - ƒƒ<* verloop van
dekwaliteit (troebelheid)
door snelheidsvariaties.
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laagsfilter. Bij het enkellaagsfilter is bepaald
(zie §3.4) dat een lager percentage van het
afgefdtreerde ijzer wordt uitgespoeld (60%)
dan bij het dubbellaagsfilter (95%), waardoor de kans op voorkeurstromen toeneemt en de werkelijke contacttijd afneemt.
Een andere verklaring is gelegen in het
verschil in filtermateriaal tussen het enkelen dubbellaagsfilter. De zandfractie bij het
dubbellaagsfilter is kleiner en geeft een
groter specifiek oppervlak wat gunstig is
voor de nitrificatie en ontmanganing.
Waarschijnlijk dragen beide effecten bij
aan het verschil in maximale filtratiesnelheid.

3.3 Looptijd
De belading van beide filters na de maximale looptijd, die werd bepaald door de
toename van de bedweerstand, was laag
(maximaal 700 gram/m 2 ). De oorzaak is
vermoedelijk (de zichtbare) afzetting van
gasbellen in het filterbed, waardoor de
bedweerstand sneller toeneemt.
Dit probleem wordt veroorzaakt en/of
versterkt door de hogere druk in de putbeluchters, waardoor meer gassen oplossen
dan onder atmosferische omstandigheden
opgelost kunnen blijven. In filtergebouw 2
is dit probleem verholpen na het installeren van plaatbeluchters.

3.2 Effectvan snelheidsvariaties
Door de wisselende vraagvan de consument
zullen er regelmatig één of meerdere winputten worden bij- en afgeschakeld.
Hierbij kan gedacht worden aan het voorzieningsgebied Zandvoort, dat door het
toerisme een sterk fluctuerend afnamepatroon heeft. Door deze schakelingen
treden in de filters snelheidsvariaties op.
Zoals uit afbeelding 4 blijkt is het enkellaagsfilter (ELF) hiervoor gevoeliger (meer
uitspoeling van ijzerslib) dan het dubbellaagsfilter (DLF). Het gevolg is dat de reinwaterkelders (en het distributienet) sneller
vervuilen.

3.4 Spoelgedrag
In afbeelding 5a is de uitspoeling van ijzer
bij een dubbellaagsfilter en een enkellaagsfilter bij een spoelwatersnelheid van
30 m/h afgebeeld. De uitspoeling is
opgegeven in procenten van de hoeveelheid ijzer die in een looptijd is verwijderd.
Afbeelding 5b geeft de ijzeruitspoeling bij

Aß. 5 - De uitspoeling van ijzer bij het dubbellaagsfilter
(DLF) en het enkellaagsfilter (ELF) met een spoelwatersnelheid van 30 m/h (A) en 40 m/h (B).

Ijzerbelading

3.5 Vergelijkingfiltratiesnelheid,ijzerbelading
Met de gegevens van het onderzoek zijn
berekeningen uitgevoerd voor de maximale
toepasbare filtratiesnelheid om nog aan de
VEWIN-aanbeveling en de wettelijke
(WLB) norm te voldoen, de ijzerbelading
gedurende een looptijd, het spoelrendement voor ijzer en het spoelwaterverbruik.
In tabel III zijn de resultaten van deze

TABEL III - Berekende gegevensvan proef-en praktijkfilter.

Parameter
Spoelsnelheid
Spoelrendement ijzer
Spoelwaterverbruik
Max. filtratiesnelheid

Afgespoeld/atgevangen i j i e r (%)

(m/h)
(O/o)

(%)
(m/h):VEWIN
WLB
(gram/m2)

DLF
proef
30
80
0,9
4,5
7
700

DLF
proef
40
95
0,8
6
9
700

ELF
proef
40
60
1,8
6
7
700

Afgeapoeld/atgevangen i j i e r <%)

B

4

Spoeltijd (min)

ELF
proef
30
55
1,3

6

Spoeltijd (min)

DLF
praktijk
30
80
0,9
5
7,5
700
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berekeningen aan het praktijkfilter vergeleken met het proeffilter met de spoelwatersnelheid als variabele.
Uit bovenstaande tabel is te concluderen
dat de resultaten van het proeffilter goed
overeenkomen met de resultaten van het
praktijkfilter.
4. Conclusies
De conclusies zijn onder te verdelen in
meer algemene conclusies en conclusies
specifiek geënt op ZS Overveen.
4.1 Algemeen
Dubbellaagsfiltratie kan in bestaande filters
aantrekkelijk zijn, wanneer een spoelwatersnelheid van 30 m/h of bij voorkeur
40 m/h mogelijk is. Door te kiezen voor
fijne fracties zand (0,6-0,85 mm) en antraciet (0,8-1,6 mm) kan toch met expansie
worden gespoeld, waardoor het spoelrendement in vergelijking met een enkellaagsfilter werkend onder gelijke omstandigheden, sterk verbetert. Voordelen zijn een
lager spoelwaterverbruik en een hogere
filtratiesnelheid met behoud van een goede
waterkwaliteit.
4.2 ZS Overveen
Door toepassing van dubbellaagsfiltratie
voor het zuiveren van het ruwe grondwater
van ZS Overveen hoeft minder water te
worden ingekocht. Verhogen van de spoelwatersnelheid van 30 naar 40 m/h leidt tot
een effectievere spoeling, wat uiteindelijk
resulteert in minder spoelwaterverbruik en
een grotere waterproductie.
De benodigde investeringen voor de
vergroting van de spoelwatersnelheid
kunnen in ongeveer een jaar worden terugverdiend.
Bij het handhaven van enkellaagsfiltratie
heeft vergroten van de spoelwatersnelheid
weinig nut, gezien de geringe verbetering
in spoelrendement.
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Werkplan voor het
verwijderen en afvoeren van
asbestcementbuizen officieel
van kracht
Onlangs heeft het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid schriftelijk
bevestigd dat het nieuwe 'Werkplan voor
het verwijderen en afvoeren van asbestcementbuizen uit het openbare gas-, waterleiding- en rioolnet' voldoet aan de per
1 juli 1997 van kracht geworden nieuwe
wettelijke regelingen in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwet. Het ministerie
van VROM heeft al eerder bevestigd dat
dit nieuwe Werkplan in overeenstemming
is met de wettelijke regelingen in het kader
van de Wet Milieubeheer.
Het Werkplan is onlangs toegezonden aan
alle leden van de VEWIN, EnergieNed
(gassector), Stichting RIONED (afvalwatersector) en Bolegbo/GWWO (aannemerssector).
Het geeft stap voor stap aan hoe er veilig
gewerkt moet worden bij het verwijderen
van AC-leidingen.
Arbo- en milieuwetgeving
In verband met wijziging en uitbreiding
van de arbo- en milieuwetgeving over
asbest met het onderdeel slopen, is het
werkplan 'Werken met AC-leidingen' van
de VEWIN uit 1992 herzien en uitgebreid.
De nieuwe wettelijke regelingen betreffen
voor de Arbowetgeving het nieuwe
Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin het
Asbestbesluit als afdeling 5 Asbest is
opgenomen en de Uitvoeringsbepalingen
Arbeidsomstandighedenwet en enige
andere wetten', aangevuld met de nieuwe
beleidsregels. Voor wat betreft de milieuwetgeving gaat het om het Asbestverwijderingsbesluit en het besluit tot wijziging van
het Asbestverwijderingsbesluit (onderdeel
van de Wet Milieubeheer).
De Arbeidsinspectie en de Inspectie Milieuhygiëne zullen vanaf heden haar controletaak op een juiste toepassing van het
Werkplan afstemmen. Dit houdt dus in,
dat elke werkgever vanaf heden gehouden
is conform het Werkplan werkzaamheden
uit te voeren dan wel uit te laten voeren.
Het nieuwe Werkplan is in het kader van
het overleg met het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk
opgesteld door VEWIN, EnergieNed
(gassector), Stichting RIONED (afvalwatersector) en Bolegbo/GWWO (aannemerssector) en wordt ondersteund door de
vakbonden FNV, CNV, ABVAKABO en
Arbouw.
Werkwijzer
Voor reparaties en aanboringen is een
Werkwijzer opgesteld. In het Arbobesluit

gelden voor de verspanende werkzaamheden bij reparaties en aanboringen
minder stringente voorwaarden dan bij de
verspanende werkzaamheden bij het
verwijderen van buizen. Voor de betrokken
partijen was een en ander aanleiding voor
alle verspanende werkzaamheden dezelfde
beschermingsmaatregelen voor te stellen.
Daarmee worden voor alle werkzaamheden
aan het ac-leidingnet eenduidige beschermingsmaatregelen voorgeschreven en
wordt een optimale bescherming van de
medewerkers bereikt. De tekst van de
Werkwijzer zal op korte termijn aan alle
leden van de VEWIN, EnergieNed,
Stichting RIONED en Bolegbo/GWWO ter
beschikking worden gesteld.
Voorlichting en opleiding
Het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht voor het uitnemen van ac-leidingen
een schriftelijk werk- en opleidingsplan en
het geven van voorlichting en opleiding
aan direct bij de werkzaamheden betrokken
werknemers. In het kader hiervan wordt
een opleidingsplan ontwikkeld en een
voorlichtingsbrochure en -video. Inmiddels
is de nieuwe videofilm gereed.
De bijbehorende brochure en het
opleidingsplan bevinden zich in het eindstadium. Vertegenwoordigers van de
Stichting Wateropleidingen, de Arbeidsinspectie, Arbouw, FNV, CNV en
ABVAKABO, Bolegbo/GWWO, Stichting
RIONED en EnergieNed hebben in een
Klankbordgroep onder leiding van de
VEWIN daarbij een inbreng gehad.
De Stichting Wateropleidingen en Arbouw
zullen het cursusmateriaal nog verder
uitwerken. Een voorlichtingsdag voor alle
betrokkenen is in voorbereiding. Gestreefd
wordt naar een datum omstreeks begin
december 1997 of begin februari 1998.
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Cursus Systemen voor
waterbeheer
De Stichting Postacademische Onderwijs
Civiele Techniek en Bouwtechniek organiseert de cursus 'Systemen voor waterbeheer, een aantal nieuwe ontwikkelingen'.
De cursus vindt plaats op 1 en 2 oktober
1997 bij de Universiteit Twente.
Nadere inlichtingen: PAO, mevrouw
ir. M. L. Nieuwenhuis, Postbus 5048,
2600 GA Delft, telefoon 015-2784618,
fax 015-27846 19,
e-mail: m.nieuwenhuis@pao.tudelft.nl.

