DynaSand filtratie in de drinkwaterbereiding

Voordracht uit de 42e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Recente relevante ontwikkelingen met betrekking tot de drinkwatervoorziening',
gehouden op 11 en 12jannuari 1990 aan de TU Delft.

1. Inleiding
DynaSand filtratie is een nieuwe vorm van
snelfiltratie, waarbij continu een deel van
het zandbed gereinigd wordt. In tegenstelling tot de batchgewijze snelfiltratie
met terugspoelprocedures kan het filter
hierbij ononderbroken functioneren.
Hier wordt volstaan met een beknopte
beschrijving van het filter: uitgebreider
komt dit aan de orde in [11.
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De aanleiding tot het onderzoek aan het
DynaSand filter, waarvan hier verslag
wordt gedaan, was de vraag óf, en zo ja,
hoe, het filter gebruikt kan worden als
zuiveringstrap in de drinkwaterbereiding.
Daarbij is het opstellen van ontwerpregels
essentieel, aangezien hieraan nog weinig
aandacht was besteed. Het DynaSand
filter wordt toegepast als derde traps
zuivering van afvalwater en bij de
zuivering van proceswater. Sinds kort
echter zijn ook enkele toepassingen
Afb. 1-Schematische weergave vanhet
DynaSandfilter.

Samenvatting
Het onderzoek naar DynaSand filtratie bij het drinkwaterleidingproduktiebedrijf
Kralingen (Rotterdam) heeft geresulteerd in de totstandkoming van de
noodzakelijke ontwerpregels voor de toepassing ervan in de drinkwaterbereiding.
Hiermee kan het totale proces, bestaande uit een filtratieproces en een
spoelproces, geoptimaliseerd worden.
Het DynaSand filter biedt zodoende goede mogelijkheden in de drinkwaterbereiding, waarbij de specifieke voordelen van het filter (continu filtratieproces/
géén spoelvoorzieningen/hoge ds belastingen) benut kunnen worden.

bekend in de drinkwaterbereiding
(Australië, Zwitserland, Zweden).
Voor toepassing van DynaSand filtratie bij
drinkwaterleidingbedrijven staan twee
mogelijkheden open:
- als onderdeel van het primaire
zuiveringsproces;
- ter verwerking van spoelwaterstromen.
Om voor de eerste toepassing een indruk
te krijgen van de mogelijkheden en de
daarvoor noodzakelijke ontwerpregels te
ontwikkelen, is met een proeffilter
gedurende zes maanden onderzoek
gedaan bij het produktiebedrijf Kralingen
(DVX'L Rotterdam). De resultaten zijn
gebruikt ter toetsing van modellen ter
beschrijving van het filtratieproces en de
spoelcyclus. Hiertoe zijn tevens enkele
vergelijkende proeven verricht aan snelfilters in de proeffabriek van het
produktiebedrijf Kralingen.
Met betrekking tot de mogelijkheden voor
toepassing van het filter ter verwerking
van spoelwater is inmiddels ook ervaring
opgedaan.
2. Werking van het filter
De beschrijving geschiedt aan de hand
van afb. 1. I Iet DvnaSand filter wordt

opwaarts doorstroomd; de voeding (1)
vindt plaats met enkele verdeelarmen (2)
onderin het bed. Na filtratie (3) stort het
gezuiverde water over in de filtraatafvoerpijp (4).
Tijdens bedrijf verplaatst het zandbed zich
uniform in neerwaartse richting door het
onttrekken van zand door de centrisch in
de filtertank geplaatste mammoetpomp
(5), met een aanzuigzijde onderin de tank.
De aanzuiging en opwaartse verplaatsing
van het mengsel van zand, water en
afgefilterde verontreinigingen vindt plaats
door inbreng van lucht in de pomp.
Het getransporteerde zand wordt
opgevangen in de spoelruimte (6) bovenin
het filter. Het zand dat door het turbulente
transport door de mammoetpomp al deels
is gezuiverd door schuurwerking, bezinkt
hier en valt vervolgens door de zandwasser (7), waar de laatste verontreinigingen worden gescheiden van de
zandkorrels door een tegenstroom van
fikraat, opgewekt door een niveauverschil
tussen het fikraat en het in de spoelruimte
overstortende spoelwater.
De gewassen zandkorrels vallen op het
zandbed (8) en vormen weer een onderdeel van het actieve filterbed.
De totale cyclus heeft als resultaat dat het
proces stationair verloopt en het filter
onafgebroken bedreven kan worden.

Aß. 2 - Waterkwalheitsproficl (wz = 4./lCr5 m/s;u= 8 m/h;/Fe/.o= 4 mg/l; h= 1.65m).
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3. Proefopstelling en
onderzoeksresultaten
3.1. Filtratieproces
Gedurende de proefperiode is het
DynaSand filter (type DS07, filterbedoppervlakte: 0,7 m 2 ) gebruikt als
vlokkingsfilter voor het ruwe Biesbosch
water van het produktiebedrijf. Bij het
onderzoek zijn de volgende parameters
betrokken en gevarieerd:
- korrelmateriaal (d)
- filtratiesnelheid (u)
- filterbed hoogte (h)
- vlokmiddeldosis ([Fe])
- zand(circulatie)snelheid (wz)
Een betere filtraatkwaliteit wordt
verkregen naarmate de korreldiameter
fijner gekozen wordt, overeenkomstig de
ervaringen met conventionele snelfilters.
Variatie van de hydraulische belasting van
het DynaSand filter blijkt de fikraatkwaliteit op de volgende wijze te
beïnvloeden:

De invloed van de filterbed hoogte is
getoetst met behulp van wisselende
bedhoogten. Dit bleek niet van invloed op
het filtratieproces. Aangezien in een
conventioneel snelfilter het bedvolume
wordt benut als bergend medium is een
zekere bergingscapaciteit noodzakelijk om
een voldoende lange looptijd te
garanderen. Door het stationaire karakter
van DynaSand filtratie stelt zich in dit
filter een tijdsonafhankelijk depositieprofiel in. Monstername over de hoogte
van het bed (afb. 2) brengt nu aan het
licht dat in alle gevallen de afvanging is
geconcentreerd in de onderste
0,40-0,50 m van het bed. Vanuit procestechnisch oogpunt kan derhalve volstaan
worden met een kleinere bedhoogte dan
de nu toegepaste 2,0 m.

u>t=0.&£-5 m/a
uit=l.2g-6 m/a
wa=9.3£-6 m/a

~ tl
A

niveauverschil
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(cm)

Aft>. 4 -Spoeldcbict - niveauverschil (DS 07wasser;
d= 0,8-1,25 mm).

Aft).3- Principe van de wasinrichting.

Dosering van vlokmiddelen verhoogt het
filtratierendement aanzienlijk. Zie afb. 3,
voor respectievelijk [Fe]= 0 en
[Fe]=4 mg/l. In de afbeeldingen is op de
X-as de zand(circulatie)snelheid weergegeven. Verlaging van de zandsnelheid
geeft een verbetering van het rendement;
door verhoging van de slibaccumulatie
onderin het bed als gevolg van een
kunstmatige verlaging van de zandsnelheid wordt de afvanging van
verontreinigingen bevorderd.
In dit verband is de bepaling van de
minimaal toelaatbare zandsnelheid
teneinde nog juist een stationair vuilfront
te creëren relevant. Aan de beschrijving
van een methode om deze kritische zandsnelheid te bepalen is verderop aandacht
besteed.

De wasinrichting heeft nu de functie een
laatste scheiding van zandkorrels en slibdeeltjes te bewerkstelligen.
In de totale hoeveelheid spoelwater die
vrijkomt (deels door de mammoetpomp
en deels ten gevolge van de wasinrichting)
levert de laatste het grootste aandeel.
Dit aandeel kan beïnvloed worden door
het niveauverschil tussen fikraat en spoelwater (AH) en de zandsnelheid (wz); zie
afb. 4. Fen hoger ingestelde A H verhoogt
de drijvende kracht over de wasinrichting
en vergroot de iïltraatstroom door de
wasser; een hoger ingestelde zandsnelheid
daarentegen vergroot de momentane
hoeveelheid zand in de wasser,
resulterend in een hogere stromingsweerstand, met als gevolg een afnemende
filtraatstroom.

3.2. Spoelproces
Gedurende het opwaartse transport van
zand en water door de mammoetpomp
vindt een eerste intensieve spoeling
plaats; bovendien bevordert de luchtinbreng de mate van schuurwerking.

Zoals beschreven leveren de bij de drinkwaterbereiding mogelijke toepassingen
met lage zandsnelheden de beste filtratierendementen op. Aangezien dit echter
inhoudt dat het spoelwaterverbruik fors
toeneemt door de geringe hoeveelheid
zand in de wasser, is getracht door
aanpassing van de wasser dit verbruik te
reduceren. Voor dit doel is een tweemaal
zo lange wasser gebruikt met een aanzienlijke hogere stromingsweerstand, niet
alleen door langere stroombanen, maar
met name door de meer dan evenredige
hoeveelheid zand in de wasser. Op deze
wijze kan het totale spoelwaterverbruik
gereduceerd worden van circa 13%tot 4%
van de produktie.

Aft).3 -Rendement - zandsnelheid (u = 8m/h:d- 0,8-1,25 mm).Links:[FcJ - 0; rechts: [Fe]= 4mg/l
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4. Theorie
4.1. Filtratieproces
Vlet het onderzoek aan het DynaSand
filter is beoogd de dimensioneringsgrondslagen voor dit filter vast te leggen.
Hiertoe zijn de filterwerking en het spoelproces afzonderlijk bekeken.
Het filtratieproces is afhankelijk van de
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influenikwaliteit (c(o)), zandsnelheid (wz),
korrelmateriaal (d), dosering van vlok(hulp)middelen, hydraulische belasting
(u) en temperatuur (T).
Zoals beschreven verbetert het filtratieproces naarmate de zandsnelheid afneemt
ten gevolge van de grotere accumulatie
van verontreinigingen. De zandsnelheid
echter is gebonden aan een minimum;
toepassing van een zandsnelheid lager dan
deze minimale waarde leidt tot doorslag
van verontreinigingen in het fikraat.
Ter bepaling van dit minimum is de
'clogging front theorie' voor conventionele
statische filters beschouwd. In een neerwaarts doorstroomd filter stelt zich enige
tijd na aanvang van filtratie een
(geschematiseerd) vuilfront (clogging
front) in dat zich bij benadering met
constante snelheid in neerwaartse richting
verplaatst [4].
In het DynaSand filter beweegt het vuilfront zich in opwaartse richting.
Tegelijkertijd echter vindt onttrekking van
zand door de mammoetpomp plaats waardoor een neerwaarts zandtransport
gecreëerd wordt. Indien deze afvoer
plaatsvindt met een lagere snelheid dan
die van het oprukkende front zal doorslag
optreden. De minimale (en daarmee
optimale) zandsnelheid kan gelijkgesteld
worden aan de snelheid van het vuilfront.
In dit kader zijn metingen verricht waarbij
de optimale, waargenomen, zandsnelheid
in het DynaSand filter is vergeleken met
de snelheid van het vuilfront in een
conventioneel snelfilter. Uit deze waarnemingen kan worden kan worden
geconcludeerd dat deze benadering
betrouwbaar is.
4.2. Mathematischeprocesbeschrijving
Het filtratieproces kan beschreven worden
met differentiaalvergelijkingen voortvloeiend uit de continuïteitsvergelijking en
de bewegingsvergelijking.
Continuïteitsvergelijking
Voor een mootje filterbed kan als massabalans worden opgesteld:
E verontreinigingen, in = E verontr.,
uit + bergingsverandering.
Aangezien het filtratieproces in het
DynaSand filter stationair is, is er geen
bergingsverandering:
E verontr., in = E verontr., uit.

= filtratiesnelheid (m/s)
= concentratie van
verontreinigingen op y
y= y2 (kg/m 3 )

Hieruit volgt:
de - wz dff
dy

dy

Daar wz en u constant zijn en u > 0 en
wz < 0 volgt dat de profielen c(y) en a (y)
gelijkvormig zijn.
Bewegingsvergelijking
Als bewegingsvergelijking is de algemeen
gehanteerde relatie van Fick aangehouden:
de
—= - K * c
dy
met:
y = diepte van het filterbed (m)
c = concentratie van verontreinigingen
in het water (kg/m 5 )
K = filtratiecoëfficiënt (l/m)
K is een maat voor het reinigend
vermogen van het filter en wordt
beschreven met de relatie van
Maroudas [2]:
K

k* [ 1 - (o7(n*p*gd)]

met:
a = depositie van verontreinigingen
(kg/m 3 ) filterbed)
n = maximale vullingsgraad van de
poriën in het filterbed (-)
Qâ= soortelijke massa van de afgezette
verontreinigingen (kg/m 3 )
k = filtratieconstante
Voor het DynaSand filter is k afhankelijk
van vier grootheden:
- kinematische viscositeit (o)
- filtratiesnelheid (u)
- korrelmateriaal (d)
- zandsnelheid (wz)
Combinatie van de eerder beschreven
continuïteitsvergelijking en de bewegingsvergelijking resulteert in:
dff

-u

de
u
+
K*c
wz
wz
dy
"
dy "
u
a
*k* [1
— , *c
wz
n* p * d

ff(y) = ff(0)+ — * c ( 0 ) * [ l - e x p ( - k * y ) ]
wz
yl en

de zandsnelheid) kan voor k genoteerd
worden:
C
k=
(j*u'*d n *f (wz)
met:
v
= kinematische viscositeit (m 2 /s)
d
= karakteristieke korreldiameter
(m)
f(wz) = functie van de zandsnelheid
C
= constante
Met diverse metingen zijn de onbekenden
in de relatie voor k (C, i, n, f (wz))
vastgelegd. Hierbij is een scheiding
aangebracht voor filtratie zónder en mét
vlokmiddeldosering. Zonder dosering is
met behulp van
c(e)= c(y= L)= c(0) *exp (- k*L) en
derhalve k= - (ln[c (e)/c (0)])/L de
invloed van de zandsnelheid op het
filtratierendement, en dus k vastgesteld.
In de praktijk bleek k bij benadering
omgekeerd evenredig met de zandsnelheid: f(wz)= wz.
Door de variatie van u en d is de volgende
relatie voor k gevonden geldend voor
filtratie zonder vlokmiddeldosering:

Cl
3

met:
a
= g (y) en c = f(y)

Op basis van continuïteit volgt:
u*(cl- c2)= - wz* (<rl- a2)
met:
u
cl, c2

al, <T2 = depositie in kg
verontreinigingen per m 5
filterbed op y= yl en y= y2
(kg/m')
wz
= zandsnelheid (m/s)

Als enige onbekende rest nu k; geënt op
de relatie van Lerk en aangepast aan het
DynaSand filtratieproces (introductie van

y*u' * d * w z

- m e t C l = 3-5*10-'5

Ook voor filtratie met vlokmiddeldosering
(ferrisulfaat, [Fe]= 4 m g / l ) is een
dergelijke relatie opgesteld. Bij deze
toepassing bleek de invloed van een
variatie van de zandsnelheid een veel
geringere invloed op het filtratierendement te hebben, tot uiting komend
in de functie f(wz):f (wz)= wz1'4
Voor k wordt nu gevonden:
ü*u 1 / 3 *d*wz 1 / 4

met C2= 2-7*10-1'

4.3. Filterbedweerstand
Bij een statisch filter neemt de weerstand
vanaf de aanvang van filtratie continu toe.
Bij een DynaSand filter daarentegen
treedt na een korte inloopperiode een
stationair proces op, waarbij de
weerstandswaarde constant blijft.
Deze weerstand wordt bepaald door de
som van de hydraulische weerstand (de
schoon-bed weerstand) en de additionele
weerstand ten gevolge van het vernauwen
van de poriën in het bed door depositie.
Bij hoge zandsnelheden en een snelle
afvoer van verontreinigingen vindt slechts
een geringe accumulatie van verontreinigingen plaats, waardoor de weerstand
nauwelijks afwijkt van die van het schone
bed. Bij lage zandsnelheden daarentegen
is de accumulatie groter waardoor onder
normale omstandigheden de weerstand
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[re]=0

wz=1.3E-4

x

[Pe}=4 -mg/l wx=1.9E-4

V

[Fe]=4 rng/l u>z=0.3E-4 m / *

depositie kan als volgt gekwantificeerd
worden:

m/a
m/a

H(y)=Ho*(p(0)/p)2

160-

[2]

met:
P= p(0)-<7V

Î 'ÄO-

waarin:
cv = volmetrische deposite in m 3 slib per
m 3 bed (m 3 /m 3 )
= a/cjâ

<8
Os
§ 80-

«
•O
40-

Aangezien het verloop van a (y) is
beschreven met de vergelijking:
)

20

40

60

80

filterbedweerstand

100

(om)

(7(y)= o-(0)+ — * c ( 0 ) * [ l - e x p ( - k * v ) ]
WZ

is H (y) ook bekend:

Aß. 6-FUtcrbedweerstanden (u - 14 m/h;
d= 0,8-1,25mm).

P(0)
H(y)=Ho*[p(0)-cr(y)/ôd

met maximaal 40% van de schoonbed
weerstand kan toenemen.
Het zich voornamelijk in de onderste
regionen van het bed afzetten van
verontreinigingen uit zich in een toename
van die weerstand juist op die hoogten
van het bed.

Verder dient het opwaartse filter zodanig
bedreven te worden dat de weerstand
nooit de waarde H,max overschrijdt:
*(l-p(0)))*L

ow
met:
oz = soortelijke massa van het
filtermedium (kg/m 3 )
ow = soortelijke massa van water (kg/m')

In afb. 6 geeft de linker curve het vrijwel
lineaire drukverloop bij een hoge zandsnelheid aan, terwijl in de rechter curve
(lage zandsnelheid) de toename van de
weerstand onderin het bed zichtbaar is.
Berekening van de weerstand geschiedt
aan de hand van de vergelijking van
Carman-Ko/.eny:

4.4. Wasinnchting
De totale spoelwaterhoeveelheid is de
som van het aandeel dat wordt
meegevoerd met het zand door de
mammoetpomp (Qwl) en het aandeel dat
gevormd wordt door de filtraatstroom
door de wasser (Qw2).
Het aandeel van de mammoetpomp is
slechts afhankelijk van de zandsnelheid;
naarmate deze toeneemt zal ook meer
water door de mammoetpomp worden
getransporteerd. Voor de in de drinkwaterbereiding toepasbare lage zandsnelheden bedraagt dit aandeel maximaal
30% van het totale spoelwaterdebiet.

0 (1-P(0))2 U
110= 1 8 0 * - *
*— * ( L - y )
g
p(0)
d2
met:
g
= zwaartekrachtsversnelling (m/s 2 )
p (0) = porositeit van schoon zand (-)
d
= ds = specifieke diameter (m)
L
= hoogte van het filterbed (m)
y
= plaatshoogte in het bed (m)
De additionele weerstand ten gevolge van
het vernauwen van de poriën door
Aß. 7- e'd-zandsnelheid.

o/.- ow

II,max =

•d= 0,6-1,0 mm
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Hiermee kan voor A H w worden
geschreven:
L u(f) 2
L u(f) 2
A H w = —*
2 =9 a*—*—
R C
R 2*g
met 9a=weerstandsfactor ten gevolge van
wandwrijving
AHb:
De wasinrichting is opgebouwd uit een
aaneenschakeling van bochten. Analoog
aan de term voor A H w wordt geschreven:

u(f) 2

2*g
Vlet 9c=vertragingsfactor

G

10

met:
u (1) = werkelijke filtraatstroomsnelheid
door de wasser (m/s)
C
= weerstandscoëfficiënt (-/m/s)
R
= hydraulische straal (m)
AHw = wrijvingsverlies (m)
L
= lengte van de stroombanen in de
wasinrichting (m)

AHu= #c*

rx~-~SZ

t

u(f)=C*-/(R*AHw/L)

AIIu:
Uittreeverlies ten gevolge van de filtraatstroom uit de wasinrichting naar de spoelwaterruimte.

/
'//

ti

Weerstand ten gevolge van de wandruwheid van de wasser; vanwege de
turbulente stroming is gebruik van de
relatie van Chézy geoorloofd:

A H b= ( 9 b * - *
R 2*g
met:
9b = weerstandsfactor ten gevolge van
bochten

1

Z' '

A H , tot. =AHw + AHb + AHu + AI Ik +
AHi
AHw:

L u(0 2

J= 0,8-1,25mm.

2S

Beperken van de spoelwaterhoeveelheid
zal dus vooral moeten geschieden door
beperking van de filtraatrstroom door de
wasinrichting. Daartoe is naast een model
voor de mammoetpomp ter bepaling van
Qwl, waaraan hier verder geen aandacht
besteed zal worden, een model voor de
wasinrichting opgezet teneinde inzicht te
krijgen in de factoren die de filtraatstroom
beïnvloeden.
Het niveauverschil tussen fikraat en
spoelwater, AH, is de drijvende kracht
voor de filtraatstroom. Voor de opzet van
het model dienen een aantal weerstandtermen verdisconteerd te worden:

1Z

m/s)

J4

1

~1

s

AHk:
Weerstand in de wasinrichting als gevolg
van de aanwezigheid van zand.
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L u(f)2

TABEL I - Bepaling van 9dfilterzand, J =

A H k = 0d

R 2*g
met #d = weerstandsfactor ten gevolge van
zand in de wasser
AHi:
Het intreeverlies door instroming van
fikraat in de wasinrichting is zeer klein ten
opzichte van de uittree-, wrijvings- en
bochtverliezen en wordt derhalve
verwaarloosd.
Aldus kan de volgende formule
gehanteerd worden:
L

U(f)2

A H = [(tfab + <9d)*-+6>c]*
(1)
R
2*g
met: 0ab = 6a+8b
In deze relatie is voor 6c de eenheid
aangehouden; de gezamenlijke waarde
voor wrijvings- en bochtverliezen is proefondervindelijk vastgesteld: öab= 0,7.
öd is een functie van de hoeveelheid zand
in de wasinrichting en AH.
Bij een hogere zandsnelheid zal per tijdseenheid méér zand in de wasser vallen en
bevinden zich méér korrels in de wasinrichting, resulterend in een hogere
weerstand.
Verhoging van A11 geeft een soortgelijk
effect, doch minder uitgesproken; bij
toenemende AH zal de filtraatstroom
toenemen en de bezinking van de korrels
worden geremd. Hierdoor bevindt zich
een grotere hoeveelheid zand in de wasser
met een overeenkomstige grotere
stromingsweerstand. In de praktijk blijkt
0d voornamelijk afhankelijk te zijn van de
zandznelheid.
Teneinde bij diverse zandsnelheden en
AH's 6d te bepalen zijn metingen verricht
waarbij wz, Qw en A H gemeten zijn.
Het aandeel van de wasser in het spoelwaterdebiet (Qw2) is bekend na aftrek
van het aandeel van de mammoetpomp
(Qwl). Met een hiervoor ontwikkeld
computerprogramma is het mogelijk
gebleken met bovengenoemde gegevens
iteratief het totale volume zand in de
wasinrichting te berekenen ter bepaling
van de werkelijke snelheid van de filtraatstroom.
Hiermee zijn in relatie (1) de waarden
voor A H , 9ab, 6c, L, R en u (f) bekend,
waarmee 6A vastgesteld kan worden voor
die situatie. In tabel I en II zijn de
resultaten weergegeven, alsmede (in de
laatste kolom) de procentuele bijdrage van
het weerstandverlies in de totale weerstand ten gevolge van de aanwezigheid
van zandkorrels in de wasinrichting.
Naarmate de zandsnelheid toeneemt
neemt deze bijdrage enorm toe; bij wz
> 6.10-' m/s is dit al meer dan 94%!
Vz representeert het percentage van de

Wz

Qwl

0,52
1,24
2,45
3,99
6.35
9,27
10,54

1,46 '
1,68
2,06
2,54
3,27
4,17
4,57

37,98
29,99
25,72
20,18
16,60
13,58
9,87

TABEL II - Bepaling van 6d,jiltcrzand, dWz

Qwl

1,20
4,50
7,36

1,67
2,70
3,58

u(f)

m

%

,10-2
m/s

2,0
2,0
2,7
2,0
3,5
3,5
3,5

0,8
1,4
5,03
3,7
5,5
7,8
8,2

7,26
5,77
2,16
3,98
3,34
2,80
2,04

öd

-

%

0,65
1,46
75
3,86
10,7
15,5
29,7

48
67
84
91
96
98

= 0,6 -0,1 mm.
AH

Qw2
.10- 5
mVs

.10m/s

Vz

*io-2

»10-5
mVs

»10-s
m/s

0,8-1,25 mm.
All

Qw2

Vz

u (ft

• 10-2
m

%

* 10-2
m/s

3,0
3,0
3,0

2,3
6,2
7,7

5,76
3,81
1,99

29,63
18,63
9,70

wasser dat ingenomen wordt door zandkorrels; hieruit blijkt dat de reductie van
het doorstroomoppervlak door de aanwezigheid van zand gering is, zodat de
filtraatstroom Qw2 bij benadering
berekend kan worden met:

0d

-

%

2,56
6,77
26,6

78
90
98

Zowel metingen met een kleinere wasinrichting als een langere bevestigen dit.
In tabel III wordt de vergelijking tussen
de DS07-wasser en een tweemaal zo lange
DS07 wasser geïllustreerd voor ongeveer
gelijke procesomstandigheden.

Qw2= u(f)*Aw
met
Aw = doorstroomoppervlak van de
wasinrichting (m 2 ).
Voor de bij het filter behorende DS07
wasinrichting is in afb. 7 6>dals functie
van de zandsnelheid, voor grof
(0,8-1,25 mm) en fijn zand (0,6-1,0 mm)
weergegeven.
Ter reductie van de spoelwaterhoeveelheid dient er voor gezorgd te worden dat
zelfs bij lage zandsnelheden zich relatief
veel zand in de wasser bevindt waardoor
6A toeneemt, bijvoorbeeld door
toepassing van een wasinrichting met een
kleiner doorstroomoppervlak en/of een
grotere lengte.

TABEL III - Vergelijkingvan spoelwaterhoevcelhedcn
voortwee verschillende wasmnchtingen.
DS07

DS07-dubbel

Qw
Qwl
Qw2
wz
All

0,29
0,03
0,26
4,5*10-2
4,8*10-2

9,0*10- 5
3,0*10-'
6,0,10-5
4,7,10-5
5 , 0 . 10-5

mVs
mVs
mVs
m/s
m

u(ft
lid

5,2*10-2
5,6

1,1*10-2
82

m/s

De verschillen zijn aanzienlijk: de langere
wasser heeft een vijftien maal zo hoge
waarde voor 6d, hetgeen een verlaging
van de spoelwaterhoeveelheid inhoudt
van 13% tot 4% (filtratiesnelheid:
12 m/h).

Afb. 8 -Procesparameters, relatieschema.
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5. M e e t - e n regeltechniek
Om het DynaSand filter ook onder
wisselende procesomstandigheden
optimaal te bedrijven wordt aandacht
besteed aan meet-en regeltechniek.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het
relatieschema in afb. 8, waarin in drie
lagen achtereenvolgens de uitgangswaarden, de peocesparameters en de
meet- en regelparameters zijn aangegeven. De sturing van de luchttoevoer
biedt een goed handvat ter beheersing van
het proces.
De centrale plaats van de parameter filterweerstand vormt daarnaast een goede
indicator van de mate waarin de luchttoevoer moet worden bijgesteld.
De regelcyclus wordt als volgt
opgebouwd. Aangezien de filterweerstand
voornamelijk wordt bepaald door de
filtratiesnelheid en het filtermedium en
veel minder door de influentkwaliteit en
de zandsnelheid vormt de hydraulische
bedweerstand (de zogenaamde schoonbed
weerstand) Ho het uitgangspunt.
De aanvullende weerstandsterm ten
gevolge van slibaccumulatie, als indicatie
voor een beter verlopend filtratieproces
wordt verdisconteerd door uit te gaan van
de richtwaarde voor de operationele,
optimale weerstandswaarde:
H-optimaal = /?*Ho
met

filter met ruw water van een vrij goede,
constante kwaliteit, is: ß= 1,2.
Met deze richtwaarde is mert een debietsmeting en een meting van de drukhoogte
de actuele weerstandswaarde te
vergelijken met de berekende. Bij een
geconstateerd verschil kan het luchtdebiet
als stuurparameter bijgesteld worden.
Het is zinvol een dergelijke regeling te
completeren met een continue zandsnelheidsmeting, enerzijds als signaal
wanneer de luchttoevoer is onderbroken,
anderzijds als controle op het regelproccs.
6. Vergelijking met conventionele
zuiveringstechnieken
Ten aanzien van het restijzcrgehalte en
troebeling is een vergaande vergelijking
mogelijk tussen de kwaliteit van het
dubbellaags fikraat en hel DynaSand
fikraat.
De volgende kanttekeningen kunnen
worden geplaatst:
- Wordt in het produktieproces ongeveer
8 mg/l ijzer als ferrisulfaat gedoseerd in
de coagulatieruimte, met het DynaSand
filter kan volstaan worden met een kwart
tot de helft van die dosis. In conventionele
vlokkingsfiltratie is een dergelijke dosis
niet praktisch toepasbaar vanwege de
beperking van de looptijd.
- Toepassing van fijnere intermedia voor
het DynaSand filter biedt goede mogelijkheden door het ontbreken van de looptijd
beperking.

L

Io= f ( # , u , d , p ( 0 ) , L )

Kans op doorslag treedt op indien:
ß> 1,5; een reële waarde voor ß,
gerelateerd aan de beproeving van het

Naast deze kwalitatieve aspecten biedt het
principe van het DynaSand filter een
aantal specifieke voordelen. Allereerst
houdt het continue spoelproces in dat het

filtratieproces ononderbroken kan plaatsvinden. Dit betekent dat geen spoelprocedures noodzakelijk zijn en de voor
dergelijke spoelingen benodigde spoelpompen, spoelleidingen, regelapparatuur
en bufferruimten. Daarnaast komt het
spoelwater in het DynaSand filter in een
continue stroom vrij, hetgeen de
verwerking ervan vergemakkelijkt.
Dit biedt voor kleinschalige toepassingen
directe voordelen op.
Daar staat tegenover een hogere bouwhoogte van de filters, gebruik van
compressoren en de aanwezigheid van de
interne mammoetpomp voorziening.
De huidige stalen filters zijn beperkt van
omvang; het grootste filter heeft een
oppervlak van 5 m2.
Voor grootschalige toepassingen wordt het
DynaSand filtratieprincipe uitgevoerd in
beton. In afb. 9 is het stramien van een
dergelijke toepassing zichtbaar gemaakt.
In deze opstelling zijn zeven filters
geïntegreerd uitgevoerd in een betonnen
honingraat-structuur. Daarmee worden
afzonderlijke filtereenheden van 7 x 5 =
35 m 2 bereikt.
In Zwitserland is een dergelijke installatie
gebouwd ten behoeve van defosfatering.
Het specifieke voordeel bij dergelijke
grote installaties is dat de hoge toelaatbare
droge-stofbelastingen een aparte voorbehandeling (bezinking/flotatie) overbodig maakt.
7. Conclusies
Toepassing van DynaSand filtratie ten
behoeve van de drinkwaterbereiding is
heel goed mogelijk. Met behulp van de
proefresultaten is het opzetten van
ontwerpregels voor het filter mogelijk
gebleken.
Goede filtratierendementen worden
bereikt indien het filter als onderdeel van
het zuiveringsproces in de drinkwaterbereiding met lagere zandsnelheden wordt
bedreven dan nu gebruikelijk.
De daarmee corresponderende hogere
spoelwaterhoeveelheden zijn het gevolg
van de configuratie van de wasinrichting;
aanpassing van de wasinrichting blijkt
mogelijk, waardoor het spoeldebiet
gereduceerd kan worden tot 4% van de
produktiestroom.
Het DynaSand filtratieproces is regeltechnisch goed te beheersen hetgeen
essentieel is voor een goede hanteerbaarheid van het systeem. De beïnvloeding
van de luchttoevoer en daarmee de zandsnelheid biedt hiertoe een goed uitgangspunt.
De specifieke voordelen spitsen zich bij
kleinschalige toepassingen toe op het
continu proces en de afwezigheid van

no

spoelvoorzieningen, bij grootschalige
toepassingen is het voordeel met name
gericht op de hoge toelaatbare drogestofbelasting, die een voorbehandeling
(bezinking/flotatie) overbodig kan maken.
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T Delft
Nieuws uitde
vakgroep gezondheidstechniek
& waterbeheersing
Studiereis n a a r Californie
De kwaliteit van het te zuiveren water in
Nederland vraagt om steeds geavanceerde
technieken, mede in verband met de
voortschrijdende effecten van de milieuverontreiniging. Veel expertise kan hiervoor uit het buitenland gehaald worden.
Daarom organiseert het dispuut Gezondheidstechniek &Waterbeheersing van de
TU Delft op initiatief van prof. ir.J. C.van
Dijk in juni 1991een studiereis naar
Amerika. Gedurende een tweeweekse
rondreis door Californie zullen
20 studenten projecten op het gebied van
gezondheidstechniek en waterbeheersing
bezoeken. De nadruk zal hierbij liggen op
drinkwaterprojecten die zowel op technisch gebied als in omvang uniek zijn.
De studenten zullen begeleid worden door
prof. dr. ir.J. C.van Dam, hoogleraar
waterbeheersing, en prof. ir.J. C.van Dijk,
hoogleraar drinkwaterbereiding.
De deelnemers dienen van te voren
colleges te volgen, die speciale aspecten
behandelen van de te bezichtigen
projecten.
Het programma ziet er globaal als volgt
uit:
2 juni Reis naar Amerika, aankomst Los
Angeles
3 juni Projecten Metropolitan Water
District
4 juni Projecten Los Angeles
Department of Water and Power
5 juni Ontvangst James Montgomery
Consultants, Pasadena

6 juni Ontvangst Orange County en
bekijken Water Factory 21
7 juni San Diego Wastewater Reuse
Facility, evt. nog Palm Strings Groundwater Recharge
8 juni Disneyland
9 juni Reis naar Yuma, evt.langs Desert
Museum, Tuson hoenix, Death Valley.
10 juni Yuma Desalting Plant, tocht langs
de Colorado naar Parkerdam
11 juni Hooverdam, Las Vegas Water
Department
12 juni Yosemite National Park
13 juni Lake Tahoe
14 juni Projecten San Francisco
15 juni Projecten San Francisco
16 juni Vertrek naar Nederland
De deelnemers zijn allen in de eindfase
van hun studie. Mede door de grondige
voorbereiding is het dus mogelijk om een
goed technisch verslag samen te stellen.
De technische inhoud van het verslag zal
onder supervisie staan van prof. van Dijk.
De studenten dragen zelfbij aan de
kosten van deze studiereis. Daarnaast is
een beroep gedaan op beschikbare
fondsen. Om de financiering echter rond
te krijgen is steun uit het bedrijfsleven
onontbeerlijk. Len aantal bedrijven steunt
onze reis al van harte, maar nog steeds
iedere financiële bijdrage uit deze hoek is
zeer welkom.
Indien er bij u concrete vragen zijn met
betrekking tot genoemde projecten, dan
zijn wij graag bereid om deze voor u te
stellen tijdens onze reis.
Dit initiatief wordt onderschreven door de
volgende personen, die door hun naam
hieraan te verbinden het belang van de
reis willen benadrukken:
J. G. M. Alders, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
mr. S.Patijn, Commissaris van de
Koningin in Zuid-Holland,
prof. drs.P.A. Schenk, Rector Magnificus
van de Technische Universiteit Delft,
prof. ir. B.Beukers, Dekaan Faculteit der
Civiele Techniek.
prof. dr. ir.J. C.van Dam, Hoogleraar
Waterbeheersing
prof. ir.J. H. Kop,Hoogleraar Gezondheidstechniek
Wilt u meer informatie over de organisatie
van de reis, dan kunt u zich wenden tot:
Amerika Commissie dispuut G &W,
Stevinweg 1,2628 GA Delft, 015-784282.
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
NVA-activiteiten 1991/1992
21februari1991: Bestuursvergadering.
18april\99\: Voormiddag Bestuur en commissies;
namiddag Bestuursvergadering.
31 me;1991: Voorjaarsvergadering.
12junil99h VWN-en NVA-bestuur.
20juni 1991: Bestuursvergadering.
24oktober1991: PG4en KVIV,Scheldesymposium te Bergen opZoom in Schouwburg de Maagd.
12september 1991: Bestuursvergadering.
7november1991: Voormiddag Bestuur en
programmagroepen; namiddag Bestuursvergadering.
29 november1991: Najaarsvergadering.
13december1991: Bestuursvergadering.
Nog niet vastgestelde data:
Juni 1991: TCA,stedelijk afvalwater in warme
klimaten.
Juni 1991: PG4,themadag modellen.
September-oktober1991: TCLS, workshop.
Oktober1991: TCA,workshop nieuwe
ontwikkelingen.
Oktober-november199\: PG 5en VWN (pm),
drinkwaterbeheer/waterkwaliteitsbeheer.
November1991: PG3,Procesvoering rwzi's.

Overige activiteiten
(Nederland)
22februari1991: Wetenschappelijke bijeenkomst
en algemene huishoudelijke vergadering.
Contactadres: Hydrobiologische Vereniging,
Drs. V.N.deJonge,DGW,
Postbus 207, 9750 AE Haren.
11 april 1991: Voorjaarsvergadering Werkgroep
Biologische waterbeoordeling.
18- 19apri/1991: Co-operation for Survival,
Den Haag.
Contactadres: Zweedse Handelsdelegatie,
Postbus 85884, 2508 CN Den Haag.
18 - 19 april\99l: Restauratie en herstelvan
ondiepe eutrofe meren in Nederland, Amsterdam.
Contactadres: WOL,J. Egbert/L. van Liere,
tel. 02943 -3251.
25 april 1991: Stikstof symposium: Biologische en
chemische aspecten van de stikstofcyclus in marine
en zoetwatersystemen.
Contactadres: Hvdrobiologische Vereniging,
Drs. V.N.deJonge, DGW,
Postbus 207, 9750 AE Haren.
25 - 28juni 1991: Progress in Membrane Science
and Technology, Universiteit Twente.
Contactadres: Mevr. M.B.Stevens-Ligtenberg,
Universiteit Twente, Postbus 217,
7500 AE Enschede.
17 -21 september1991: 26th European Marine
Biology Symposium, The biological Effects of
Disturbances in Estuarine and Costal Marine
Environments, Middelburg.
Contactadres: Delta Institute for Hydrobiological
Research, Yerseke.
Mrs. E.Nieuwenhuizen, Mr.A.G.A.Merks,
Delta Institute, Vierstraat28,
4410 LA Yerseke.
30september -3oktober1991: 3rd International
Workshop on Phosphorus in Sediments,
Woudschoten.
Contactadres: Anja Sinke, Limnological Institute,
Rijksstraatweg 6,3631 AC Nieuwersluis.

