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SPOELWATERBEHANDELING BIJ DE WZHO

den geoptimaliseerd, despoelprogramma's en
de looptijden daarentegen wel Opbasisvan
onderzoek naar degewenste spoelprogramma's 1 ' heeft WZHO aanzienlijk bespaard op
het totale spoelwatergebruik(vanalle zuiveringsstations) zonder datditten kosteis
gegaan vandeeffluentkwaliteit. Vóór deoptimalisatie werd binnen WZHO 8.3procent van
het geproduceerde water gebruikt alsspoelwater, nu nog3,5 procent.

Toepassingvanmembraanfiltratieofconventionele
technieken

P r o e f o n d e r z o e k naar s p o e l w a t e r -

ING. C.J. BOERE, WZHO

hergebruik

IR. R.J. KOLPA, WZHO

Om ookhetresterende spoelwaterverlies
terug tedringen, isnagegaan hoehet spoelwater hergebruikt kanworden. Uiteen studie
naar deconsequenties optechnisch, financieel
en opetationeel gebied-1bleek dat hergebruiken oplocaties waar veel spoelwater vrijkomt
lonend is.Vandaar dat hetonderzoek is uitgevoerd opdegrootste productielocatie van
WZHO:hetzuiveringsstation C.Rodenhuis in
Bergambacht.

IR. J. KEUNING, WZHO

Spoelwaterspeelt eenbelangrijke rol bij hetproductieverlies. Doorhetspoelprogrammaende looptijd vanfilters teoptimaliseren, isminderspoelwater nodig. Eenverdere besparing ishaalbaar, als
hetspoelwater(weer) wordtgezuiverd totdrinkwater enzohergebruikt kanworden. WZHO heeft de
ajgelopen tweejaar proefonderzock uitgevoerd naar hergebruik van hetspoelwater, zowel meteen
conventionele installatie (coagulatie,/titratie, koolfiltratieenUV-desinfectiejals meteen membraaninstallatie (ultrafiltratie]. Detweezuiveringstechnieken kunnengoed worden vergeleken
ornaat deinstallaties parallel bedreven zijn opzuivcnngsstation Rodenhuis. Op ditzuivenugsstation zijn metmembraanfiltratie betere resultaten behaald dan met deconventionele installatie.
DeNVWatermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) voorziet hetoostelijk gedeelte
van deprovincie Zuid-Holland van drinkwater. Optwaalf lokaties wordt perjaar circa50
miljoen m' (oever)grondwater opgepompt en
gezuiverd. Het(oever)grondwater is anaëroob
en bevat o.a.methaan, ijzer, mangaan en
ammonium (tabel I).Deze parameters worden
verwijderd met (intensieve) beluchting en
droog- en natfiltratie. Koolfiltratie wordt in
toenemende mate toegepast vanwege deaangetroffen bestrijdingsmiddelen, waaronder
bentazon. Openkele locaties wordt ontharding toegepast omde comfortcigenschappen
van hetwater teverbeteren endeemissievan
koper en lood te verlagen.
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Tabel I.
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Concentraties inhetruwewater vanU/ZHO
(1996).

Tijdens dezuivering hopendebovengenoemdeparameters zichopindefilters.Omde
geaccumuleerdestoffen teverwijderen worden
ie filters periodiekgespoeld metreinwaterof
iltraat.Hetspoelwatet bevat dusveelijzer-en
nangaanoxidesenbiomassadatbij methaan-

Tabel II.

mg/l
kve/100ml
kve/ml
kve/ml
kve/100 ml
mg/l

)

Om eenvolledig beeld te krijgen vandein
het spoelwater aanwezige stoffen isenkele
malen eenscan gemaakt vanhet spoelwater
van ZSC.Rodenhuis (tabel II).Het spoelwater
bevat devetwachtc oxides.Tevens blijkt het
voedsel- en bacterierijk tezijn, hetgeen zich

oxidatieennitrificatie isgevormd.Detotale slibproduktie (ijzer- enkalkhoudend slib) bij
WZHO bedraagt circa400tondrogestofperjaar.
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Spoelwaterkwaliteit vergelekenmetruw-enrcinwaterkwaliteitzsRodenhuis

Spoelwatet speelt eenbelangrijke rolbij
het productieverlies. Door het spoelprogramma endelooptijd vanfilters te optimaliseren,
is minder spoelwater nodig. Eenverdere
besparing ishaalbaat, alshet spoelwater
(weer) wordt gezuiverd totdrinkwater enzo
hergebruikt kan worden.
Optimalisatie spoelprogramma's en
looptijden
Hoeveel spoelwater wordt gebruikt, is
afhankelijk vanhet aantal filters, het type filters, het toegepaste spoelprogramma ende
looptijden vandefilters. Hetaantal en type filters kanineenbestaande zuivering nietwor-

uit in deparameters AOC(assimileerbaar organisch koolstof), ATP (adenosinetrifosfaat),
koloniegetallen KG22enKG37en de aantallen
Aeromonas-bacteriën.
Uitgangspunten bij het proefonderzoek
waren:
Het opwerken vanspoelwater totdrinkwater heeft vanwege de mogelijkheid van
contaminatie devoorkeur boven het
terugvoeren in het bestaande proces;
De kwaliteit vanhet afgelevetde watet
moet voldoen aande Waterleidingwet en
mag degeleverde waterkwaliteit vande
hoofdzuiveting niet verslechteren;
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Deprocesinstellingen van de conventioneleinstallatie zijn dagelijks opgenomen. Van de
membraaninsrallatie zijn zevastgelegd door
een datalogger.
Resultaten van de chemisch e

A/b.ï.

analyses
Zowel met de conventionele installatie als
met de ultrafiltratie worden hoge verwijderingsrendemenren behaald. In tabel IVzijn
voor een aantal parameters deze rendementen
gegeven. Uit tabel IVblijkt dat de twee zuiveringen de meeste stoffen voor meer dan$S
procent uit het spoelwater verwijderen.

Conventioneleinstallatie
Deconventionele proefisin twee containers
geplaatst (afb. 1]
Vanwege de ontwikkelingen op het gebied
van membraanfiltratie is in 1996naast de conventionele installatie een container geplaatst
met ultrafiltratie (afb. 2).De ultrafiltratie
wordt volgens het dead-end principe bedreven.De twee installaties zijn simultaan bedreven,waardoor het mogelijk isde resultaten
onderling tevergelijken. In tabel IIIzijn de
dimensioneringsgrondslagen voor beide proefinstallaties gegeven.

A/b. 2.

Mcnibraaniiutallarie.

In 1995iseen ontwerp gemaakt voor een
conventionele proefinstallatie, bestaande uit
flocculatie, lamellenseparatie, dubbellaagsfiltratie, koolfikratie en UV-desinfectie. De conventionele methode werd op dat moment het
meeste toegepast bij spoelwaterhergebruikH

TabelIII.

Van beide installaties zijn wekelijks monsters genomen diezijn geanalyseerd op een
groot aantal parameters, waaronder:
anorganisch: ijzer, mangaan, troebelingsgraad, zwevende stof, pH;
organisch: bentazon, kleur
bacteriologisch:AOC,ATP,de kolomegetallen KG22en KG37,coli's en Aeromonasbacteriën.

In deafbeeldingen 3tot en met 5is voor
beide installaties de verwijdering van ijzer,
mangaan en bentazon uitgezet. De afbeelding
van de ijzerverwijdering is typerend voor de
meeste bekeken stoffen: de resultaten van de
beide installaties ontlopen elkaar niet veel.
Twee uitzonderingen hierop zijn mangaan en
bentazon. De mangaanverwijdering door
ultrafiltratie was aan het begin van de testperiode onvoldoende. Delaatste helft van de
testperiode haalden de membranen wel
genoeg mangaan uit het spoelwater en onrlopen de resultaten van beide installaties elkaar
niet veel meer. Uit afbeelding 5komt duidelijk
naar voren dat het permeaat niet aan de norm
van < 0.1 g/l bentazon voldoet. Voor de verwijdering van bentazon en andere bestrijdingsmiddelen iseen aanvullende koolfiltratiestap noodzakelijk.
Het effluent van deconventionele installatie voldoet aan denormen van de waterleidingwet, het permeaat vanwege de bentazon niet.

Dimensionenngsgrondslagen
Resultaten

Conventioneel

Procesonderdeel

Dimensionering

Buffertank

Opslagcapaciteit =6 uur

Debiet
Doseringen

2m'/h
IJzer: 10-20mg/l Feï+
Loog:tot pH = 8
Verblijftijd: 20 min

Flocculator

Dubbellaags filter

G-waarde:50 s~l
Opp.belasting: 0.5 m/h
Snelheid: 5 m/h

Koolfilter
UV-desinfectie

Opbouw: 1.0 m zand (0.4-0.8 mm)
0.5m antraciet {0.8-1.6 mm)
Contacttijd: 20 min
min 10 mj/cm 2

Lamellenseparator

Ultrafiltratie

Debiet
Doseringen

Membranen
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2mVh
Zoutzuur: eens in de6 uur
Waterstofperoxide: eens in de6 uur
Chloorbleekloog: eens in de week
Flow:100-125l/m 2 h
Poriediameter: 0.01-o.r urn

De bacteriologische samenstelling van het
spoelwater voldoet niet aan de drinkwaternormen. Daarom is het bij debereiding van drinkwater uit spoelwater van groot belang dat de
bacteriologische vervuiling met voldoende
zekerheid wordt verwijderd. De vervuiling kan
onder andere bestaan uit koloniegetallen,Aeromonas bacteriën en bacteriën van decoligroep.
De conventionele installatie heeft een log
2reductie ten aanzien van de koloniegetallen
KG22en KG37.De membraaninstallatie blijkt

TabelIV. Vcrwijdermgsrendementeninprocenten.
Parameter

Zwevende stof
Troebelingsgraad
IJzer
Mangaan
Ortho-fosfaat

Conventioneel

Ultrafiltratie

99.7

99.8

99-9

99-9

99-9

99-9

99-3
96.8

98-2
99.3
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IJzer

Aft>.}.

Verwijderingvanijzer

Mangaan

Aft. 4.

Verwijdering van mangaan

Bentazon

voor het produceren van bacteriologisch
betrouwbaar water. Bijde ultrafiltratie iseen
doseerproefmet coli's uitgevoerd. Het voedingswater bevatte bij deze proef40coli's per
100ml.In demonsters van het permeaat zijn
geen coli'sgevonden.Alsdeextra desinfectiestap,die voorde koloniegetallen nodigis,
wordt toegevoegd aan de membraaninstallatie,
heeft deze installatie een dubbele waarborg.
Het conventionele proces biedt ée'n waarborg (UV)tegen bacteriologische vervuiling, de
membraaninstallatic met UVals nabehandeling bezit een dubbele waarborg.WZHO geeft
bij debehandeling van spoelwater de voorkeur
aan eendubbele waarborg.
Operationele aspecten
WZHO heeft tijdens de proeven de nodige
ervaring opgebouwd met het bedienen en
bedrijven van de twee spoelwaterverwerkingsinstallaties.Spoelwaterverwerking heeft relatiefveel aandacht nodig. Vooral aan chemicaliënaanmaak,chemicaliè'ndoseringis veel tijd
besteed. Deconventionele installatie - met een
ijzer- en natronloogdosering - vroeg duidelijk
om meer uren dan ultrafiltratie.
Er isbij dezeproefinstallatie geen zandvang na de winning geplaatst. Het gevolg was
veelzand engrind in de buffer, leidingen en
pompen. Bij het ontwerp van een praktijkinstallatieofeen nieuweproefinstallatie wordt
zeker een zandvang meegenomen.

Aft. 5.

Verwijderingvanbentazon

een log 1 reductie op te leveren.In afbeelding 6
zijn deresultaten van beide installaties op het
gebied van dekoloniegetallen gegeven.Deverwijdering doorde membraaninstallatie is
onvoldoende om aan dedrinkwaternormen te
voldoen, waardoor een aanvullende desinfectiestap nodig is,bijvoorbeeld een UV-installatie.

Spoelwaterverwerking stelt ook voorwaarden aan de bestaande zuivering. Om de installatievan een regelmatige voedingsstroom te
voorzien, moet een min ofmeer continue
stroom spoelwater vrijkomen.
Tenslotte iser nog gekeken naar het energieverbruik van de beide installaties.De ultrafiltratie gebruikt voor alle pompen, mengers
en de compressor ruim 45.000kWh perjaar. De
conventionele installatie heeft 35.000kWh per
jaar nodig.
Almet alscoort de membraan installatie
beter op het operationele vlakdan de conventionele installatie.

DeAeromonas bacteriën worden door
beide installaties goed verwijderd.
In het onbehandelde spoelwater worden
regelmatig coli's aangetroffen. Bijde conventionele installatie kunnen de coli's alleen door
UV-desinfectie verwijderd worden. Deze enkele
desinfectiestap vormt onvoldoende waarborg

Afvalstromen
Een ander punt van aandacht isde continue slibstroom die spoelwaterverwerking

Aft. 6.

TabelV.

Verwijdering van kolomegetal22°C

genereert. Deslibstroom heeft een redelijk
constante kwaliteit. Bijde conventionele
installatie wordt circa95 procent van het
spoelwater teruggewonnen en blijft 5 procent
als slib over.De ultrafultratie heeft eveneens
een recovery van circa95 procent.
Met de twee slibstromen zijn kolomproeven uitgevoerd. Uit de kolomproeven isgebleken dat het slib uit de lamellenseparator (conventionele installatie)goede bczinkeigenschappen heeft. Dekritische bezinksnelheid
bedraagt r.2m/h. Het droge stofgehalte is3.3
procent.
Het concentraat (slib uit de membraaninstallatie) bezinkt zonder toevoegingen slecht.
Met een ijzerdosering van 10mg/l verloopt de
bezinking echter zeer snel.De kritische
bezinksnelheid isdan 3m/h. Het droge stof
gehalte (inclusiefijzerdosering) is 5.2 procent.
Het mangaangehalte isin beide slibstromen tegroot voorafzet in de baksteenindustrie.
Conclusies
Op basis van de bovengenoemde resultaten richt WZHOzich voor spoelwaterverwerking met name op ultrafiltratie. Argumenten
(+/-)zijn weergegeven in tabelV.
Op het zuivenngsstation C.Rodenhuis
zijn met ultrafiltratie goede resultaten
behaald. AlsWZHO op dit zuiveringsstation
een spoelwaterverwerkingsinstallatie aanlegt,
zal waarschijnlijk voor ultrafiltratie worden
gekozen. Het ruwe water dat op dit zuiveringsstation wordt behandeld, is in vergelijking met andere zuiveringslokaties relatief
schoon. Om een verantwoorde keus te maken
voor andere zuiveringslokaries zullen de proefinstallaties nogop andere stations worden
neergezet. WZHO wil dan met name kijken
naar kalkhoudend spoelwater (van carry-over
filters) en naar spoelwater met een hogere vervuiling, f
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Vergelijking membraanfiltratie metconventioneletechnieken.
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