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DeN.V. Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost(WZHO) heeft op een aantal winlocaties
problemen met hetzuiveren van het oevergrondwater. Door het hoge methaangehalte in
hetwater, verloopt deomzetting van ammonium in het droogfilter niet optimaal. Ook treedt
in het/titer overmatigegroei van Aeromonas
op. Zowel voorhet rendement van het/liter als
voorhet voorkómen van Aeromonas ishet beter
het methaau voor de behandeling in hetjilter te
verwijderen uit hetwater. Het methaan kan
worden verwijderd dooreen intensieve bcluchtingstechniek toe tepassen. Cascade-, toren- en
plaatbcluchting en hoge-drukversproeiing
komen hiervoor in aanmerking. Een methode
om het methaan teverwijderen zonder dat het
ruwe water in contact komt met zuurste^ isde
techniek van vacuümontgassing.
Het grote voordeel hierbij is,dat er geen
vervuiling (ijzeroxidatie) optreedt in het
verdelingssysteem naar dedroogfikers. In een
experiment heeft WZHO de mogelijkheden
van vacuümontgassing onderzocht. Uit de
proeven blijkt dat met vacuümontgassing
ongeveer 95procent van het methaan uit het
ruwe water kan worden verwijderd. Dit rendement isconform de theorie en wordt ook in
een praktijkinstallatie verwacht. Om
opschalingseffecten te kunnen onderzoeken is
in dezomer van 1997een proefop praktijkschaal gerealiseerd.

Aanleiding
Sinds enkelejaren wordt binnen de
WZHO onderzoek verricht naar de wijze waarop methaan, dat in het grondwater van enkele
bestaande zuiveringsstations aanwezig is, kan
worden verwijderd. Directe aanleiding voor dit
onderzoek is het feit, dat de biologische verwijdering van ammonium in de eerste
filtratiestap aanmerkelijk slechter blijkt te verlopen, alser methaan in het grondwater zit.
Dit fenomeen treedt reeds op bij relatief lage
methaangehaltes 1 '. De onderzoeksresultaten
hebben ertoe geleid dat op een aantal
zuiveringsstations van WZHO een intensieve
beluchtingstap in het bestaande proces is
opgenomen. Dit leidde tot een sterke verbetering van deammoniumomzetting in de filters.

Een apart probleem vormen die
zuiveringsstations waar vanwege het hoge
ammoniumgehalte droogfiltratie wordt toegepast ofwaar inpassing van intensieve
beluchting niet mogelijk is,gezien de beschikbare ruimte ofde toegestane bouwhoogte.
Gebleken is namelijk, dat het toepassen van
een pompfase op belucht grondwater, doorslag
van ijzer in het navolgende zandfilter teweegbrengt. Ookontstaan problemen met (ijzeroxide)vervuiling in de leidingen en sproeiers
waarmee het beluchte water over de droogfikers wordt verdeeld.
Om die redenen zijn ook methaanverwijderingsmethoden onderzocht, waarbij
het ruwe water niet in contact komt met zuurstofalvorens het dezandfilters bereikt. In dat
kader isbijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden van hogedruk versproeiing waarover
aleerder in dit tijdschrift is gepubliceerd4'.

Principe van vacuümontgassing
De oplosbaarheid van gassen in water is
evenredig met de druk. Dit houdt in dat

A/b.1:

methaan uit het ruwe water kan worden verwijderd door dedruk teverlagen. Bij verlaging
van dedruk zal het methaan dat in het water
is opgelost als kleine belletjes uit het water
ontsnappen. Aangezien dit principe voor alle
in het water opgeloste gassen geldig is, zullen
naast methaan ook andere gassen, waaronder
koolstofdioxide, uit het water worden verwijderd.
Het hart van een vacuümontgasinstallatie
wordt gevormd door het zogenaamde
vacuümvat (afbeelding 1).Met behulp van een
vacuümpomp wordt dit vat, dat gedeeltelijk
met pallringen (depakking) gevuld is, drukloosgemaakt. Boven in het vat wordt het
water over de pallringen versproeid. Het water
stroomt viade pallringen naar beneden, waarbij het uitwisselingsoppervlak met het
vacuüm belangrijk wordt vergroot en continu
wordt ververst. Het methaan krijgt daarbij
optimaal degelegenheid uit het water te ontsnappen. Het wordt door de vacuümpomp
naar debuitenlucht afgevoerd.
Het ontgaste water wordt onder in het
vat verzameld, met behulp van een boosterpomp uit het vat gezogen en naar de zandfilters gevoerd. De aansturing van deze pomp
vindt plaats met behulp van een niveauregeling in het vat. Omdat het water bij deze
zuiveringsstap niet met lucht in contact is
geweest en dus nog geen zuurstof bevat, kan
het zonder problemen door het bestaande
sproeinet over de droogfikers worden verdeeld. De ontgassingsinstallatie isdan ook
vrij eenvoudig in een bestaande zuivering in
te bouwen.

Principevacuümontcjöuirig. (LC=niveauregelaar,Fi=debietmeter,Pi=drukmeter).
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Berekeningswijze
Theorie vacuümontgassing

Pi = H i * *,
(1)
Hierin is H;de constante van Henry (atm/mol/mol) (zieonderstaande tabel),x,de concentratie

Het model maakt gebruik van vergelijkingen 8en 11.Door de uitkomst van de eerste
vergelijking weer als invoer voor de tweede
vergelijking tegebtuiken en omgekeerd kan
het stelsel wotden opgelost (iteratie).De iteratie wordt gestopt als de concentraties in het
water, per stof, nauwelijks meer wijzigen.

van het desbetreffende gas in het water (mol/mol) en p ; de partiële druk van het gas (atm).

Aandachtspunten

Op basis van onderstaande formules kan het theoretisch rendement van de vacuümontgassing
als functie van de absolute druk worden berekend.
Formules
De berekening isgebaseerd op deWet van Henty, voor elkegas igeldt:

TabelA: ConstantevanHenry
Parameter
CH

Constante van Henry (atm/mol/mol)io°C (indicatieve waarden)
29.900

4

C0 2

1.070

o2

32.800

N2
H,S

66.500
400

Rekening houdend met de waterdruk moet dit omgewerkt worden voor deabsolute druk.
P ' V t i - Y j ^ X ;
(2)
^ =\

(3)

Hierin isY; de fractie van het gas iin degasfase, Ywde fractie water in degasfase, Pde absolute
druk en P d de dampspanning (funcrie van de temperatuur).
Om met concenttaties te kunnen werken moet de concentratie x,in molen worden omgezet.
Hierbij isde volgende formule van belang.
aantal mol stofiin bepaald volume
aantal mol water in hetzelfde volume

M

Dit komt overeen met de molfractie. Uitgaande van 1 litergeeft dit:
1liter=

[5]

18* io~3

18 g/mol

De molfractie x,kan worden omgezet inxew;zijnde het aantal g. van een bepaalde stof
x

ew,i=X,*M[g]

(6)

Omzetting hiervan in concenrraties (middels formule 5)geeft vervolgens:
T3

M

-[g/l]

(7)

Invullen in formule (2)geeft hiermee de maximale oplosbaarheid van gas i,oftewel de evenwichtsconcentratie:
x e „,,-

P*Y,*(i-Yw)*M
H*lS*10-3

Naar mate de fractie van de te vetwijdcren
stofkleiner iszal het verwijderingsrendement
relatief hoger zijn. Het gas kan dan eenvoudiger ontwijken. Bijvoorbeeld: hoge concentraties C0 2 bevorderen het verwijderingsrendement van CH4.
Proefinstallatie
Deproef-vacuümontgasser is ontworpen
voor debieten tussen de7,5en 15m 3 /h (oppervlak« belasring 60tot 120m/h),waarbij het
mogelijk is,het vacuüm nauwkeurig in re stellen tussen de 3en 30kPa (30en 300mbat) en
de valhoogte te variëren tussen de0,2en3,2
meter.Afbeelding 2toont een opengewerkte
tekening van de installatie.
Het ruwe water passeert allereerst een
debietmeter waar handmatig het debiet kan
wotden ingesteld. Daarna wordt het water aan
debovenzijde van deontgasset ingelaten en
viaeen gaatjesplaat vetdeeld over het oppervlak.De kolom isgevuld met pallringen.Aan
de benedenzijde wordt het ontgaste water
afgevoerd door een in de bodem opgenomen
dompelpomp. Devacuümpomp is aangesloten
aan de bovenzijde van de ontgasser. De mate
van vacuüm in de ontgasser wordt geregeld
door een modulerende kogelkraan inde aanzuigleiding van de vacuümpomp. Het niveau
in deontgasser kan worden ingesteld op de
magnectrol niveau indicatie, die viaeen bypass op de ontgasset isgeïnstalleerd. Op deze
niveaumeter zijn ook het hoog-hoog en laaglaagalarm gemonteetd. De installatie wordt
bestuurd door een kleinePLC.

(8)
Onderzoeksprogramma

Desamenstellingvan degasfase kan alsvolgt worden berekend:
^influent,i " ^ew.i

Yi=

r;i= 1[-^influent: " ^

i-Y.

M

ei

waarbij n her aantal aanwezige gassen isen xmfluent de concentratie van het gas in het influentwater (mol/l)

Z?-iVl

M

Dus voor de situatie dat degassen CH4,C0 2 ,0 2 , N 2 , H2Saanwezig zijn
S L I Y i =YCH4+YC02+ Y02+ YH2s+Yw=l

(n)

Dit geeft bij tweegassen in het totaal vier vergelijkingen, bij drie gassen zesvergelijkingen etc.
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Voorafgaand aan het proefonderzoek heeft
een bureaustudie plaatsgevonden. Indeze studie is nagegaan wat de mogelijke procesvariabelen zijn en welk verwijderingsrendement mogelijk is.Mogelijke procesvariabelen zijn de valhoogte, het pakkingsmateriaal,de oppervlakrebelasting en de toe te
passen onderdruk. Uit het literatuuronderzoek
bleek dat bij een valhoogte van 1,5tot 2,0 m
het rendement niet verder toeneemt, de
invloed van het pakkingsmateriaal beperkt is
en deoppervlaktebelasting tot circa90 m/uur
geen invloed op het rendement heeft.
Ondanks dat het toepassen van pakkingsmateriaal geen invloed zou hebben, is toch
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bepaald. Deresultaten hiervan zijn in afbeelding 3 en4samengevat. In tabel r ishet CH4
rendement getalsmatig weergegeven.
Uit deze afbeeldingen kan worden opgemaakt dat:
het CH 4 -rendement nagenoeg het theoretisch rendement bereikt, zeker als in ogenschouw wordtgenomen dat:
- een aantal instellingen tijdens de proef
varieerde (druk ongeveer 0,5kPa,valhoogte ongeveer 15cm)
- het theoretischrendementgebaseerd isop

A/b. 2:

Proefopstellingvacuümontgassing.

besloten in de proefopstelling de kolom met
pakkmgsmateriaal te vullen (pallringen, rond
18mm).Devalhoogte is instelbaar gemaakt,
aangezien die van grote invloed isop de bouwhoogte en bouwkosten.
Op basisvan deliteratuurgegevens iseen
model opgesteld, dat gegeven een bepaalde
influentkwaliteit als functie van de onderdruk, het verwijderingsrendement en degassamenstelling kan bepalen. De theorie van
vacuümontgassing en de berekening van het
theoretisch rendement is in het kader toegelicht. Op basis van het literatuuronderzoek
en berekeningen iseen onderzoeksprogramma
opgesteld. De invloed van drie parameters op
het rendement isonder de loep genomen:
devalhoogte(1,0,1,5,2,0en3,0m)
de onderdruk (3tot 30kPa absoluut)
deoppervlaktebelasting f32,60,90,
107 m/uur)

Tabel1.

Devolgende chemische parameters zijn
hierbij onderzocht: (CH4,COz,0 2 , HCO,", pH,
EGV, Ca").

Abtolutl druk [kPa ]

A/b. 3:

CH4-rendementbijverschillendedrukkenen
verschillendeoppervlaktcbclnstingen.

In een tweede fase isde vacuümontgasser
in serie geschakeld met een droogfilter. Doelstelling vandit onderzoek washet nagaan van
de invloed op het verwijderingsrendement van
het ammonium in het droogfilter (nitrificatie).

Leg#ndi

\
Onderzoeksresultaten
Fysisch onderzoek vacuümontgassing
Het onderzoek is in tweedelen opgesplitst:
variabele absolute druk en oppervlaktebelasting, doch vaste valhoogte van 2m
vasteabsolute druk (5kPa)en oppervlaktebelasting [60 m/uut), maar variabele valhoogte
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Avariabele druk en oppervlaktebelasting
Het CH -en CO..-rendement isals functie
van de absolute druk en oppervlaktebelasting

Ajb.4:

C02-rendementbijverschillendedrukkenen
verschillendeoppervlaktcbclastincjen.

CH4-rendementbijverschillendedrukkenenverschillendeopperviaktcbclastingcn.

Oppervlakte belasting
( m / uur )

Absolute druk (kPa)

<:

5

7,5

10

15

32

97,5%

94,1%

92,6%

85,6%

60

94,9%

92,2%

89,9%

83,3%

5>rj

94,6*

91,7%

88,4%

82,3%

107

94,4%

92,4%

89,9%

83,5%

theorie

96,8%

93,3%

89,5%

82,0%

/

Thcwelisch rtudcmciil bij
absolute druk van ^ kPa
is ca, 97 %CH4 verwijdering

P*'C«ntt(t» Vin 1*1«or»tilCK

A/b.5:

InvloedvandevalhoogteopCH4-enCO2rendement.
H20
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culatiewater.Nitrificatie wasnagenoegvolledigna 15dagen.Daarnaisineenperiodevan
45dagenderecirculatieinstappen teruggebracht totnul.

Afb.6:

Ammomum-vcnvijdenng m nageschakeld
irooafiker.

eengemiddelde ruwwatersamensrelling
-devalhoogteeenzekereinvloed heeft (zie
onderpuntB)
deinvloedvandeoppervlaktebelasting bij
CH4minimaalis;
hetC02-rendementbeduidend achterblijft
bijhettheoretisch rendement,dochverder
inverhoudinghettheoretisch rendement
volgt.Ditwordtnaarverwachtingveroorzaaktdooreenaantalzaken(rijd tussen
monsternameenanalyse,wijzevananalyse,verschuivend kalkkoolzuurevenwicht)
B invloedvalhoogte
Inafbeelding 5zijnderesultaten vande
valhoogteproefweergegeven.Hieruitkan
wordengeconcludeerddathetCH4-rendement
pasbijeenvalhoogtevan 1,5tot 2meter,97tot
98procentvandewaardevanhet theoretische
rendement bereikt.
Bijdezeproefisookgebleken,dathet
C02-rendementzelfsbijdriemeternoggeen
70procentvandewaardevanhet theoretische
rendement bereikt.
Verbetering filtratie
Omheteffect vandeontgassingophet
rendementvaneennageschakeld droogfilter
tetesten,iseenduurproefuitgevoerdmetde
proefvacuümontgasser eneennageschakeld
proef[droog)filter (afbeelding2).
Getestisbijeenabsolutedruk van5kPa,
eenvalhoogtevantweemetereneendebiet
van2m3/hoverdeproefvacuümontgasser.De
oppervlaktebelasting vanhetproeffilter was
3,6m/h.
Deresultaten (afbeelding 6) tonendatde
nitrificatie inhetproeffilter, bijeen influentconcentratievantussende3 en4mg/lNH4,
zeersnelopgangisgekomen.Hetinwerken
vanhetproeffdter isgedaanvolgenshetprincipevanrecirculatie,waarbijgestart ismet
35 procentversruwwateren65 procentrecir26

H

2

0

12-199»

Nacirca80 dagen wasde nitrificatie
nagenoegvolledig,met 100procentversruwwater. Dit beeld isgedurende langere tijd
bevestigd.Delooptijd (deperiode tussen twee
spoelingen)van het filter bedroegaanvankelijk72uur. Doordeconstatering vanpiasvormingophet filteroppervlak isdit nader
onderzocht. Eenverklaringvoordepiasvormingiseenversneldevervuiling vanhet filter,doornagenoegtotaleverwijdering van
ijzer,mangaanenammonium.Doordievervuilingliepdeweerstand vanhet proeffilter
op,waardoor enerzijds de zuurstofsupplerie
nietmeeroptimaalwerkteenanderzijds de
lokalesnelheden inhetproeffilter (poriënoppervlakverkleint) toenamen. Het onderzoek
toondeaandat nacirca50 uurdeverwijderingspercentages vanammonium en mangaan sterk terugliepen. De ijzerverwijdering
hadhiergeenlastvan.Opbasisvandeze
resultaten isdelooptijd teruggebracht naar
48uur.Naafloop vandeduurproef ishet
proeffilter gevoed met niet-ontgast ruwwater.Het methaangehalte in het influent van
het proeffilter verhoogdehierdoor meteen
factor tien,van0,04naar0,4mg/l.Het effect
hiervan isdeeerstedrielooptijden (driemaal
48 uur) nauwgezetgevolgd.
Geblekenisdathet rendement qua nitrificatieenontmanganing ophetzelfde hoge
niveaubleefinhetbeginvande looptijden,
maardathetrendementeerderafnam. Inde
eersrelooptijd nacirca40uur,indetweede
looptijd nacirca32uurenindederde looptijd
nacirca26uur.Ditkloptmetdeveronderstellingdatermethaanbiologie opgangkomt
dieeenverstoppendewerkingheeft ophet filterendaarmeeeensnellereachteruitgangvan
andere processen veroorzaakt.Deontijzering
bleekgeenlasttehebbenvanachteruitgangin
rendementgedurendedezeeersredrielooptijden.

centverwijderingsrendement) vacuümontgassingkanworden toegepast tot2mg/l (in
het ruwewater),alseen influentconcentratie
ophet filterbed van50 g/l istoegestaan. Het
C02-rendementendaarmeedepHisvoor
WZHOnierbepalend,aangezien depHkleinerblijft dan8,0(kritischewaardevoorFe
verwijdering).
Deresultatenvanhetonderzoek hebben
ertoegeleiddevolgendeinstellingenvoorte
stellenvoorverdereproefnemingen enhet
ontwerpvaneen praktijkinstallatie:
deabsolutedrukinstelbaarvan4-8kPa
(40-80mbar)
eneenoppervlaktebelastingvan60-120
m/uur.
Volgensnaderonderzoekisgeblekendat
detoepassingvanvacuümontgassing, qua
investerings-enexploitatielasten, indezelfde
ordegrootte ligtalsbijvoorbeeld hoge-drukversproeiing.Gebaseerdopdeconclusies uit
ditonderzoek,heeft NVWZHObesloten
vacuümontgassing oppraktijkschaal tegaan
toepassen.Omopschalingseffecten en bedrijfsvoeringsaspecten tekunnen beoordelenis
vorigjaarzomereenproefop praktijkschaal
gerealiseerd opzuiveringsstation Lekkerkerk.
Gedurendeminimaaleenjaar zalhetzuiveringstechnologische effect optweevandeacht
voorfilters wordenonderzocht. Deinstallatie
isgeschiktommaximaal 186m3/hruwwater
teontgassen.•"
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