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Vrocfonderzoek
waterproductiebedrijfHeel
A.J.P. HOEIJMAKERS, NVWATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

projectorganisatie"datvorigjaar inHOnr.17
verscheen.
WPHheeft devolgendezuiveringsopzet:
cascadcbeluchting,snelfiltratie, actiefkoolfiltratie(AKF)enUVdesinfectie.In2002zalhet
waterproductiebedrijfinbedrijfgenomen
worden.Inafbeelding 1 isdeopzetvanWPH
schematisch weergegeven.

DRS. L.A.C. FEIJ, S T I C H T I N G WATERLEIDINGLABORATORIUM Z U I D
IR. W.W.J.M. DEVET, T E C H N I S C H E U N I V E R S I T E I T DELF T
IR. P.W.M.H. SMEETS, DHV WATER BV

Om hetontwerpvanherin2002terealiserenWaterproductiebedrijfHee!(WPH)tebevestigenente
optimaliseren, heeftNVWaterlcidiugMaatschappijLimburg(WML)in1996hetproefonderzoek
Heel gestart.Gedurendehetproefonderzoek isgeblekendatverstoppingvandewinputduidelijke
invloedheeftopdekwaliteitvanhetruwwater.Decascadebeluchtingblijkt ookbijextreem hoge
belastingengoed tefunctioneren. Devormingvancolloi'daalijzerinhetbovenwatervande
snelfiltersblijktde werkingenlooptijden vandejïItersniettebeïnvloeden.Hettoegepasteƒleermateriaal iswelvan invloedopdejilterwerkiug.Bj hetevaluerenvandewerkingvan desnel/ilrers
isonderandcregebruikgemaakrvandeeltjcstellingen.
teemopzetgekozen:innameuitdeMaas,
natuurlijke voorzuiveringinhet bekken,winningvanhetwaterviaoeverfdtratieenzuiveringinhetWaterproductiebedrijfHeel.De
totaleopzetvanhetsysteemisbeschrevenin
hetartikel"Waterproductiebedrijf Heel. De

DevoormaligegrindwinplasnabijHeel
zalindenabije toekomstalsbekkenonderdeel
gaanvormenvanhet Waterproductiebedrijf
HeeltenbehoevevandedrinkwatervoorzieninginLimburg.NVWaterleidingMaatschappij Limburgheeft voordevolgendesys-

Opzet proefinstallatie e nproefonderzoek
Indeproefinstallatie ishetaangegeven
zuiveringsproces intweestraten gerealiseerd.
Injanuari 1996isdeproefinstallatie Heelin
gebruikgenomen.Hetonderzoek wordtgeformuleerd enbegeleiddoordewerkgroepprocfonderzoekHeel,waarin deheren Hoeijmakers
enEngelsvanWML,deheerFeijvanStichting
Waterleidinglaboratorium Zuid(WLZ)ende
herenVerberneenSmeetsvanDHVWaterBV
zittinghebben.Depraktische uitvoeringisin
handen vanWML. Hetproefonderzoek wordt
gelijktijdig methetontwerpvanWPHuitgevoerd.Hetproefonderzoek dientterbevestigingvanhetzuiveringsconcept.Daarnaastkan
eenaantal parametersdatnietvastligtinhet
ontwerp,zoalsfiltermateriaalenbovenwater-

Ajb. 1.
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stand bijdesnelfilters,enbedrijfsvoering van
deAKFenUVdesinfectiegeoptimaliseerd worden.Bovendienwordenonvoorzieneaandachtspuntengesignaleerd,zodathierop
tijdiggereageerd kanworden.
Intabel1zijndegegevensvandeprocesonderdelen weergegeven.

0,6
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ChemvironFiltrasorb300
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Resultaten winning oeverfiltraat
Hetwatervoordeproefinstallatie is
afkomstigvanpompputVII dieopcirca125
meter vanhet bekken ligt.InPPVIIwordt
deelsgrondwaterendeels geïnfiltreerd
bekkenwateronttrokken.Hetzuurstofuithet
bekkenwaterreageertmethetijzer inhet
grondwater, waardoor erinsterkemateijzerafzetting indeputplaatsvindtencapaciteit
vandeputterugloopt.Inafbeelding 2iseen
foto vandevervuildeput weergegeven.Hierop
H20
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demesbelastingen bepaald. In afbeelding 5is
het beluchtingsrendement bij verschillende
mesbelastingen weergegeven.
Uit de metingen blijkt dat het beluchtingsrendement vrijwel onafhankelijk is van
de mesbclasting. Ookblijkt dat decascade bij
een mesbelasting van 200m'/h per m nog
prima functioneert. Deze mesbelasting iscirca
twee maal zohoog alsgebruikelijk bij drinkwater installaties in Nederland!

-

Resultaten onderzoek snelfilters
Op de proefinstallatie worden vier snelfilters parallel bedreven. Ieder snelfilter bevat
een andere combinatie van filtermateriaal en
bovenwaterstand:

A/b. 2.

DeinwendigepompputVII
isduidelijk descheidingslijn tussen grond- en
bekkenwater te zien.
In afbeelding 3is het verloop van het ijzergehalte van het water van PPVIIen van het
ruwwater van PIHeel weergegeven.

Aft. j .

VerloopijzergehaltePPVIIenruwwaterPI
Heel
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In het kader van het proefonderzoek
wordt ookproefput IXbemonsterd deze ligt op
circa40meter vanhet bekken. PPIXtrekt
voornamelijk geïnfiltreerd bekkenwater aan,
dit wordt gekenmerkt door deafwezigheid van
ijzer, mangaan en ammonium en de aanwezigheid van zuurstof In afbeelding 4is het
temperatuurverloop van het water in de beide
pompputten en van het bekken weergegeven.
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i)Voorspellinggrondstofkwalirat WaterproducticbcdrijfHeel, Eindrapport 1996

A/b.4.
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VerlooptemperatuurmPPVII,PPIXen
ruwwateropPIHeel
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PPIXvertoont een sterke temperatuursfluctuatie. Doordat PPIXdichter bij het
bekken ligt trekt deze meer bekkenwater aan
en treedt minder verblijftijdspreiding op ten
opzichte vanPPVII.
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Resultaten proefonderzoek cascade
Decascade isingedeeld in twee straten
met elk vier trappen. De cascade wordt gefor-

Afb.5.

H20

Zuurstofgehaltenabeluchtingbijverschillendemesbelastingen
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Bijeen hoge bovenwaterstand zou colloïdaalijzer in het bovenwatergevormd kunnen
worden, met een nadelige invloed op de filterwerking.Ten aanzien van de bovenwaterstand
isechter geen verschil in effectiviteit van de
filters waargenomen. Zowel met een hoge als
met een lagebovenwaterstand functioneren de
filters goed.Aangezien bij een hoge bovenwaterstand langere looptijden gerealiseerd
kunnen worden zonder dat er onderdruk in
het filter optreedt, zal opDWPBHeel in eerste
instantie een (vaste) hoge bovenwaterstand
toegepast worden. Het effect van de bovenwaterstand isgemodelleerd met het model
Dualfilt, zoals isweergegeven in afbeelding 7.
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Wanneer deput gereinigd is,iseenplotselinge daling in het ijzergehalte waarneembaar.
Blijkbaar beïnvloedt deputreiniging het stromingspatroon naar PPVII.Uit afbeelding 3
blijkt dat ijzerafzetting inde400meter lange
leidingplaatsvindt.Deijzerconcentratie bijPP
VIIiscirca0,5mg/l hoger dan opPIHeel maar
neemt in de tijd aftotdat de leidingweer door
middel van proppen wordt gereinigd. Het ijzergehalte in het ruwewater lijkt opdelange termijn geleidelijk aftenemen. Dit duidt erop dat
het aandeelgrondwater geleidelijk afneemt en
het aandeel bekkeninfiltraat toeneemt.

Lagebovenwaterstand (0,3meter) en fijn materiaal (0,8- 1,25mm)
Lagebovenwaterstand (0,3meter) en grof
materiaal (1,0mm -1,6 mm)
Hoge bovenwaterstand (1,5meter) en fijn
materiaal (0,8m m -1,25 mm)
Hoge bovenwaterstand (1,5meter) en grof
materiaal (1,0mm -1,6 mm)

ceerd belucht met behulp van een ventilator.
Dewerking van de cascade isvoor verschillen-

Voor het filtermateriaal kan opbasis van
conventionele parameters alsFe,Mn,NH ,
NO, en troebelheid moeilijk onderscheid
gemaakt worden tussen grofen fijn materiaal.
Alleen tot circa één uur na filterspoeling is een
lichte verhoging van deze parameters waarneembaar, in meerdere mate bij het grove
filter. Uit debij het proefonderzoek uitgevoerdedeeltjestellingen (>2um) op het effluent
van de filters blijkt weleen verschil tussen een
fijn en een grof filter. In de afbeeldingen 8en9
zijn de resultaten voordeeerste 10uur looptijd na spoelinguitvergroot weergegeven.
Hieruit blijkt dat het totaal aantal doorslaande deeltjes (naar de actiefkoolfilters) voor een
grof filter vele malen hoger isdan voor een fijn
filter. Daarom wordt verwacht dat de actiefkoolfilters sneller zullen vervuilen naarmate
het filtermateriaal in het voorfilter grover is.
In het vervolgonderzoek zal worden bepaald ol
dit effect significant is.
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Delooptijden van een filter met groffiltermateriaal (circa 30uur bij een drukval van
1,5 mWk)zijn langer dan die van een filter met
fijn materiaal (20uur]. In de afweging voor het
te kiezen filtermateriaal zal naast de looptijd
van de filters zelf ook het effect op de actiefkoolfilters betrokken worden.
Twee voorfilters zijn twee maal opgestart
met nieuw filtermateriaal. Deeerste maal
waren deontijzering, de nitrificatie en de
ontmanganing na 7weken volledig. De tweede
maal is hiervoor 11weken nodig geweest. Bij
de tweede opstart bleek het nitrietgehalte in
het fikraat maatgevend tezijn voor de benodigde opstarttijd.

Vervolg proefonderzoek
A/b.6.

CascadeopproefinrtoikticHeel(opengewerkt)

Drukverloop bij 0,3 m bovenwaterstand

Drukverloop bij 1,5 m bovenwaterstand
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A/b.7.

Verloopdrukopbouwinhet/tlterbedtijdenslooptijd bijverschillendebovenwaterstanden

A/b.8.

Deeltjestellmgeffluentvanfiltermetjijnjïltermateriaal (0,8-1,25mm)enhogebovenwaterstand(1,5m)

Het vervolg van het proefonderzoek zal
gericht worden op de bedrijfsvoering, procesinstellingen en interacties tussen de processen.
In de eerste fase is inschakeling van AKFenUV
niet nodig geweest. Om ervaring op te doen
met de bedrijfsvoering van deze technieken en
eventuele onverwachte aandachtspunten te
onderkennen, worden deze zuiveringsprocessen opgestart. Degrenzen van het systeem
zullen verkend worden: hogere filtratiesnelheden zullen beproefd worden om de robuustheid van het procesen de maximaal haalbare
capaciteit te bepalen.
Tot slot wordt momenteel een
onderzoeksprotocol uitgewerkt ten behoeve
van de behandeling van het vuile spoelwater
met behulp van membraanfiltratie. f

I 2-3 u
1 3-5 M
I 5-6 u
| H H) i,
] 10-15 u
I > 15 u

Ajb.9.

Deeltjestellity vanheteffluentvanfiltermetgroffiIrermateriaa!(1,0-1,25]enfnxjebovenwaterstand(1,5m)
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