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van de werking van de regeling, mede aande
hand van de verkregen praktijkresultaten.Op
basis hiervan kanworden aangegeven welke
voordelen behaald kunnen worden.

Kenmerken vande regeling
In een dynamisch zandfilter bestaateen
continu evenwicht tussen deaanvoer van stof
met hettebehandelen water endeafvoer van
stof,ingeconcentreerde vorm, methetwaswater,datnodig isvoor de reiniging vanhet
zand.Voordezandreiniging wordt gebruik
gemaakt van hetairlift-principe, waarmeehet
zand door middel van perslucht naatde
wasinrichting wordt geleid.

Dynamischezanàfûtratk:
succesvolleintroàuctievaneen
filterregeling

Decontinue teinigingsptocedure impliceertdatzich onder stationaire condities inde
poriën vanhet filterbed een bepaalde
constante hoeveelheid stofbevindt (constante
filterbedweerstand). Ditintegenstellingtot
een klassiek filter, waarbij destofzich
ophoopt, waarna een batchgewijze spoeling
plaats moet vinden (oplopende weerstand).
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Actievesturing vandecondities, waaronder dynamische zand/titratie wordt bedreven, leidt totbetere
prestaties. Hierdoor kan zowel voordejysisch-cftemische alsbiologische toepassingen eenkritischer
ontwerp plaatsvinden enonder wisselende bedrijfsomstandigheden hetmaximale rendement bereikt
worden.
Dynamische zandfiltratie, waarbijhet
zand wordt gereinigd tijdens het filtratieproces,zodat geen terugspoelonderbrekingen
nodigzijn, iseen zuiveringsconcept, datregelmatig wordt toegepast voor fysisch-chemische
scheidingsprocessen (verwijderingvan
zwevende stof) enbiologische processen, zoals
(de)nitrificatie. Reden daarvoor isdeeenvoud,
bedrijfszekerheid encompactheid vanhet
systeem endemogelijkheid tot verwerking
van wisselende stofbelastingen.
In tegenstelling totklassieke,opwaartsof
neerwaarts doorstroomde zandfiltratie,
kenmerkt zich dynamische zandfiltratie door
een extra stuurparameter, waarmee de filter-
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Indepraktijk isaangetoond dathet filterrendement wordt beïnvloed door demate
waarin deporiën vaneen zandfilter zijn
gevuld.Datbetekent dateen actieve sturing
op deze vullingsgraad toteen rendementsverhoging leidt. Diesturing isdeessentie vande
regeling van een dynamisch zandfilter.Een
maat voordevullingsgraad vormt de actuele
bedweerstand, diewordt bepaald doordesom
vandehydraulische (schoon)bedweerstanden
de additionele bedweerstand alsgevolg van
depositie ofbiomassagroei indeporiën.Inde
praktijk vindt regeling plaats opbasisvan
continue meting van enkele procesparameters:
voedingsdebiet (filtratiesnelheidj, watertemperatuur enbedweerstand. Deze meetwaardes
worden herleid toteen setpoint-waarde voor
de weerstand, die vergeleken wordt metde
actueel gemeten filterbedweerstand. Wijktde
actuele waarde af danvindt correctie plaats
door middel vanwijziging van het luchtdebiet

belading kanworden aangepast aande
momentane procesomstandigheden: de zandcirculatiesnelheid.
Om dezeparameter alseen actieve stuurparameter tekunnen gebruiken iseen filterregelingsysteem ontwikkeld.Debasisvoordeze
regeling isbij Gemeentewaterleidingen Amsterdam indepraktijk getoetst bij de optimalisatie
vandynamische vlokkingsfiltratie voor fosfaatverwijdering enverwijdering van zwevende
stof/colloïdaal materiaaluitoppervlaktewater.
Aansluitend isderegeling toegepast ter optimalisatievan eendynamische filterinstallatieten
behoeve vanbiologischedenitrificatie bij Hoogheemraadschap Delfland.
Hieronder volgt een korte beschrijving

RelatietussenjiltrarierendementenzandarculatiebijvlokkmcjsjiltTaricvan
oppervlaktewater.
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Optimaal^eregeldjilterbedrijfvoor biologische denitrificatie.
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raatkwaliteit bereikt.Wordtdit resultaat
vergelekenmeteen'ongeregeld'systeem,dan
wordteensignificante rendementsverbetering
bereikt:van75tot90procent naargemiddeld
98procent.

Dynamische zandjilteritutallatic bij rwzi De Groote Lucht.

naardeairlift. Hiermeewordtinfunctie van
deactueleprocesconditiemeerofminderzand
gewassenendaarmeedefilterbedweerstand
verlaagdofverhoogd.
Fosfaatverwijdering uit o p p e r vlaktewater
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
onttrekt voordedrinkwaterproductie oppervlaktewater uitdeBethunepolder enhet
Amsterdam-Rijn-kanaal,terhoogtevan
Loenen(PtodukrieOost).Hetwaterwordt,na
coagulatiemetijzer,ensedimentatie,voorde
verwijdering vanzwevendestof,metalenen
fosfaat, indewaterleidingplas geleid.Omde
functies vandezeplasoptimaal tebenuttenis
hetvanbelanghetwaterte defosfateren.
Gedurendeuitvoerigonderzoek isaandacht
besteedaandiversetechnieken alsvoorzuiveringvoorinstroming indewaterleidingplas.
Eénvandezetechnieken isdynamischevlokkingsfiltratie, waarbij meteenkleine ijzerdoseringopdetoevoernaarhetfdter wordr
gestreefd naareenfosfaatconcentratie inhet
fdtraat van20ug/1.Eenlagereconcentratieis
nietgewenstinverband met nitrificatie-limitatie,terwijleenhogereconcentratiealgenbloeibevordert.
Omdezestreefwaarde onderwisselendeomstandighedentebereikenisgeëxperimenteerd
metderegelingzoalshiervooromschreven.
Deeffectiviteit vandefilterregeling isgeïllustreerd inafbeelding 1. Onderconsrante
procescondities
filtratiesnelheid: 10m/h;
[Fe]-dosering=3 mg/l;
watertemperatuur O<T<fC;
filterzand 0,8-1,25mm;
bedhoogte2 m
vindtvlokkingsfiltratie vanBethumepolderwaterplaats.

Deafbeelding illustreertdatgestuurd kan
wordenopeenoptimaalrendementdoor
sturing vandezandcirculatie.Ditbetekent
ookdathetfilteronrwerp kanwordengebaseerdophogerefiltratiesnelheden en/of fijner
filtermateriaal, zonderconcessiesaanhet
vereiste fdterrendement.
Biologische denitrificatie van afvalwater
BijrwziDeGrooteLucht(inVlaardingen)
vanHoogheemraadschap Delfland iseen
dynamischefilterinstallatiegerealiseerdvoor
biologischedenitrificatie. Deinstallatie
behandeltmaximaal3.600 kubiekemeter
nabezonkenwaterperuur.Opdetoevoer
wordtmethanolgedoseerd infunctie vanhet
(sterkwisselende)voedingsdebiet ende
nitraatconcentratie.Deinstallatieisopgebouwduitzesfiltereenheden metelkeen
filteroppervlak van40m2eneen effectieve
bedhoogtevan3,8meter.

Doordeimplementatie vande filterregelingkanopbasisvanhetbovenstaande het
volgendeworden bereikt:
Bijeenvastgesteldehoeveelheid teverwijderenstikstofkanmeteenkleinerreactorvolumewordenvolstaan.Tenopzichte
vaneenongeregeldsysteemkaneen20tot
30procent kleiner reactorvolume worden
roegepasr;
Defilrerregelingzorgtervoordataanvoerpiekengoedwordenverwerkt.Datbetekentdatdegedoseerdehoeveelheid
methanol maximaalwordt aangewend
voordenitrificatie (geenverspillingbij
doorslagpieken)endatgeenrest-CZV
wordtaangetroffen inhetfiltraar.
Detotaletebereikenbesparingenwegen
ruimschootsoptegenderelatiefgeringe
investeringen voorimplementatie vande
regeling.
Conclusies
Metdetoepassingvande filterregeling
kunnendevoordelenvandynamische zandfiltratie(verwerkingvanhogestofbelastingen en
stabielebedrijfsvoering) gekoppeld worden
aaneenconstant hoogfiltratierendement,ook
ondersterkwisselendeprocescondities.Dit
leidtvoordeverschillende fysisch-chemische
enbiologischetoepassingen toteenkritischer
ontwerpvandeinstallatie(verlaginginvesteringskosten)enlagereoperationelekosten
(verminderdeenergiekosren,geringerchemicaliënverbruik).
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