Zuiveringvanoppervlaktewater

Voordracht uitde 37e vakantiecursusindrinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspectenvanwinningenzuivering',gehoudenop 10en 11 januari 1985aandeTH Delft.

1. Historische ontwikkeling
Het zuiveren van oppervlaktewater iseven
oud als het gebruik van oppervlaktewater
voor drinkwater [1].Omdat oppervlaktewater zelden helder genoeg was- helderheid
isvan oudsher een van de belangrijkste
kwaliteitseisen - werd reeds eeuwen geleden
bezinking toegepast om het water van zijn
zwevende bestanddelen te ontdoen.
Bezinking alleen echter kon niet altijd de
beoogde helderheid opleveren. Hiervoorwas
filtratie door een korrelvormigbed nodig.
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De oplossing van de blijvende verstopping
die hier het gevolg van was, heeft moeten
wachten op de ontwikkeling van het langzame
zandfilter door James Simson in 1829in
Londen. In combinatie met voorbezinking in
reservoirs was zo voor het eerst een
zuiveringssysteem verkregen dat op grote
schaal oppervlaktewater tot helder en
betrouwbaar drinkwater kon zuiveren.
Die betrouwbaarheid bleek duidelijk toen
Europa inde tweede helft vandevorigeeeuw
door de Aziatische cholera geteisterd werd
en gebieden die voorzien werden van slechts
voorbezonken oppervlaktewater aanzienlijk
meer slachtoffers eisten dan gebieden
voorzien met water bereid door langzame
zandfiltratie. Sinds die tijd, versterkt door de
ontdekking van het bestaan en de rol van

Afb. I - Horizontale bezinking met vlokvorming door
middel van roerwerken.

pathogène micro-organismen eind vorige
eeuw, wordt hygiënische betrouwbaarheid
naast helderheid een tweede belangrijke eis.
Veel waterleidingbedrijven richten zich
vanaf die tijd uitsluitend op van nature
hygiënisch betrouwbaar grondwater.
Op andere plaatsen, veelal in Angelsaksisch
georiënteerde landen, blijft men vanuit
traditie of door het ontbreken van
betrouwbaar grondwater, vertrouwen op de
veiligstelling van de hygiënische betrouwbaarheid door langzame zandfiltratie.
In Amerika was eind vorige eeuw het
terugspoelbare snelfilter ontwikkeld dat
sindsdien vrijwel algemeen incombinatie met
voorafgaande chemische coagulatie werd
gebruikt om de gewenste helderheid te
bereiken. Voor desinfectie werd vrijwel
uitsluitend chloor gebruikt en geen langzame
zandfiltratie. In deeerste helft vandeze eeuw
worden langzamerhand ook in Europa
coagulatie en/of snelfiltratie gebruikt ter
ontlasting van de langzame zandfilters.
Tot de jaren vijftig ishet aldus gegroeide
systeem met voorbezinking in een bekken,
desinfectie met chloor, coagulatie, snelfiltratie en langzame zandfiltratie het meest
toegepaste zuiveringsproces voor oppervlaktewater. Door de snelle industriële
ontwikkeling na de oorlog raakte het meeste
oppervlaktewater echter dermate vervuild
dat na zuivering nog wel een helder produkt
verkregen kon worden maar dat reuk en
smaak te wensen overlieten. Additionele
zuiveringstechnieken waren nodig.
Deze werden gevonden in actieve-kooladsorptie en ozonisatie.
In het hierna volgende zaldeaandacht vooral
gericht worden op de ontwikkeling van het
coagulatieproces, de actieve-kooladsorptie,
desinfectie met chloor en ozon en de
onderlinge relatie van deze processen.

meer horizontale tussenvloeren. Hieruit
voortkomende ontwerpen, zoalsgeschetst op
afb. 3,zijn nadejaren dertigeen enkele maal
in Amerika en Europa toegepast.
De besparing op grondoppervlak is evident;
de besparing op investeringskosten is echter
door de toegenomen gecompliceerdheid
slechts beperkt. Echt populair isdit type
installatie dan ook nooit geworden.
Slibcontactinstallaties, inAmerika ingebruik
sinds de jaren twintig, vormden met verblijftijden van 1,5-2,5uureen aantrekkelijk
alternatief voor horizontale bezinking.
De voor de vlokgroei benodigde botsingsfrequentie wordt in deze installaties niet
opgewekt door mechanisch roeren, maar
door verhogen van de vlokconcentratie.
Hiertoe wordt het vlokmateriaal of
gerecirculeerd of zwevend gehouden in een
opwaarts doorstroomde 'vlokkendeken'
(afb. 4).
Een echte doorbraak van het principe van de
meerlagen bezinking heeft moeten wachten
op de ontwikkeling van de lamellenbezinking.
Wonderlijk genoeg was dit paseind van de
jaren zestig het geval terwijl reeds octrooiaanvragen uit 1938en later bekend zijn.
Door het plaatsen van het bezinkingsAfb. 3 - Uitvoeringsvormen meerlagenbezinking.
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Afb. 2 - Bezinking onafhankelijk van diepte.
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2. Het coagulatieproces
Het coagulatieproces. bestaande uit dosering
van een driewaardig ijzer- of aluminiumoplossing gevolgd door menging, vlokvorming, vlokafscheiding en snelfiltratie,
werd reeds in het begin van deze eeuw in
Amerika toegepast. De vlokafscheiding
vond veelal plaats in horizontaal
doorstroomde bekkens terwijl de benodigde
vlokgroei door roerwerken werd opgewekt
(afb. 1). Dimensionering was vooral
gebaseerd op ervaring. Verblijftijden in de
vlokvorming van 0.5-1 uur en in de
sedimentatie van 2,5-4 uur waren
gebruikelijk. Reeds in 1904 echter had
Hazen theoretisch aangetoond [2]dat het
bezinkingsrendement afhangt van het
oppervlak van een bezinktank en
onafhankelijk isvan de diepte. Dit wordt
geïllustreerd op afb. 2. Dit opende de
mogelijkheid ruimtebeslag en volume te
beperken door het aanbrengen van een of
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Afb. 4 - Vlokvorming en afscheiding door middel van
slibeonlaetinstallatie.
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Afb. 5 - Stromingsprincipes lameUenbezinking.
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oppervlak onder een hoek zorgde de
zwaartekracht voor de afvoer van het slib,
terwijl door het vervaardigen uit een relatief
dun materiaal investeringskosten drastisch
teruggebracht konden worden. Afhankelijk
van de stroomrichting van het te behandelen
water issprake van tegenstroom, meestroom
of kruisstroom (afb. 5). Analoog aan het
begrip oppervlaktebelasting bijde horizontale
bezinking kan aangetoond worden dat bij
lameUenbezinking het bezinkingsrendement
in principe onafhankelijk isvan de plaatafstand, maar afhangt van de belasting per
horizontale projectie vanhet plaatoppervlak.
Op afb. 6 zijn dit begrip en de te bereiken
besparing op grondoppervlak ten opzichte
van horizontale bezinking geïllustreerd.
In Nederland zijn sinds dejaren zeventig
vooral het Axel-Johnson meestroomsysteem
(waterleiding van Amsterdam en Rotterdam)
en het GEWE tegenstroomsysteem (WRK
III Enkhuizen) toegepast (afb. 7en 8).
Van de beide in Zweden ontwikkelde
systemen geeft de eerste door de
gecompliceerde constructie aanleiding tot
vervuiling waardoor periodiek schoonmaken
noodzakelijk is.Het GEWE systeem heeft
bewezen vrijwel onderhoudsvrij te zijn en
Afb. 8 - GEWE tegenstroom lameUenbezinking.
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Afb. 9 - Combinatie vanlameUenbezinking en
cirkelvormige slibruiming.

Afb. 6 - Werkzaam bezinkingsoppervlak bijlameUenbezinking ten opzichte van horizontale bezinking.
Afb. 7.
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betrouwbaar te werken. De uitwendige
oppervlaktebelasting die bij lamellensedimentatie mogelijk isbedraagt 15-20 m/h
bij een verblijftijd van slechts 10-15 minuten.
Wordt vanwege eenvoud en betrouwbaarheid
een cirkelvormige slibruiming gekozen, dan
zal. daar de lamellen om een rechthoekige
opstelling vragen, in de hoeken een
voorziening voor de afvoer van het slib
getroffen moeten worden. Opvulling met
beton onder een hoek van 60 graden is
eenvoudig doch vraagt voldoende hoogte
(afb. 9). De zo ontstane ruimte zal zich gaan
gedragen alseen indikker. In de praktijk is
gebleken dat een dergelijke lamellenindikkercombinatie slibmet een droge-stofgehalte van 4-6% en hoger kan leveren.
Een andere hoogbelaste vlokverwijderings-

techniek, ook in Scandinavië ontwikkeld,is
de flotatie. Hierbij wordt de vlok naar het
wateroppervlak gevoerd door het aanhechten
van microscopisch kleine belletjes.
Deze belletjes worden gevormd door lucht
onder grote druk (ca. 7 bar) op te lossen
in een deelstroom (5 à 10%) van het
behandelde water en deze vervolgens via
nozzles goed verdeeld over de hoofdstroom
te laten ontspannen (afb. 10). De aan de
oppervlakte verzamelde vlokmassa kan men
over laten storten of. ter verhoging van het
droge-stofgehalte, afschrapen. Droge-stofgehalten van 1-2% worden bereikt. Hogere
droge-stofgehalten zijn mogelijk doch in veel
gevallen ten koste van de effluentkwaliteit
van de flotatie. De met flotatie te bereiken
oppervlaktebelasting isvergelijkbaar met
lamellensedimentatie. Voor watersoorten
die een slecht bezinkbare vlok opleveren is
flotatie dan ook een aantrekkelijk alternatief.
In Nederland isflotatie voor het eerst
toegepast door waterleidingbedrijf
Noord-West-Brabant in Zevenbergen.
Investeringskosten voor lamellensedimentatie
en flotatie zijn ca. 25% lager dan voor
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Afb. 10 - Principeschema flotatie.
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De geschetste ontwikkelingen hebben vooral
geleid tot een efficiëntere meer economische
toepassing van het coagulatieproces.
Het coagulatieproces zelf isbeperkt in zijn
vermogen en kan inprincipe alleen colloïdale
en zwevende deeltjes verwijderen. Opgeloste
organische stoffen worden vrijwel alleen
verwijderd in de mate waarin ze aan het
slib zijn geadsorbeerd of rechtstreeks
geprecipiteerd (zoals fosfaat) kunnen
worden. Toen na de oorlog de vervuiling van
het oppervlaktewater toenam, bleek in veel
gevallen coagulatie alleen dan ook niet in
staat om reuk- en smaakloos water te
produceren. Adsorptie aan actieve koolinde
vorm van poederkooldosering werd veelal te
hulp geroepen.
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Afb. 11- Verband tussen evenwichtsconcentratie en
belading bij actieve-kooladsorptie.

slibcontactinstallaties terwijl hun
ongevoeligheid voor debietveranderingen en
de stabiliteit van hun werking vele malen
groter is.Slibcontactinstallaties vormen
thans dan ook nauwelijks nog een
aantrekkelijk alternatief.
Zowel flotatie alssedimentatie vragen echter
een efficiënte vlokvorming. Vooral bij
sedimentatie isde te bereiken effluentkwaliteit volledig afhankelijk van een goede
vlokvorming. Bij het beschikbaar komen van
de nieuw ontwikkelde lamellensedimentatie
moest aanvankelijk terugwordengevallen op
de Amerikaanse vlokvormingstheorie en
praktijk uit dejaren veertig. Sindsdien was
veel fundamenteel onderzoek verricht doch
praktische ontwerpcriteria voor de vlokvorming waren nogsteeds schaars en
moesten via onderzoek op semi-technische
schaal worden bepaald [3].
Eveneens van essentieel belang voor het
bereiken van een goede kwaliteit na
sedimentatie offlotatie isdemengingvan het
vlokmiddel. Na het baanbrekende werk van
Vraie en Jorden [4]isdit ook door anderen
bevestigd [5].Voor kleine installaties leveren
statische mengerszeergoede resultaten, voor
grote installaties zijn zijechter niet
beschikbaar of kunnen zij niet de gewenste
zeer kleine (ca. 1 sec.) mengtijd opleveren.
Mengen met behulp van een overstort iseen
aantrekkelijk alternatief gebleken [3]met als
voordeel dat, door evenredige verbreding
van de overstort, mengcondities van de
praktijkinstallatic gelijk gekozen kunnen
worden aan die van de proefinstallatie.

Door dosering van actieve poederkool werd
het mogelijk opgeloste reuk- en smaakstoffen
uit het water te verwijderen. Meestal wordt
poederkool tegelijk of direct na het
coagulatiemiddel gedoseerd,zodat inbouwin
de vlok en afvang in de vlokverwijdering kan
plaatsvinden. Toen verhoogd organischstofgehalte in het reine water, die het gevolg
was van de stijgende belasting van het

Afb. 12 - Concentratie alsfunctie vanbedhoogte entijdin
een kool filter.

oppervlaktewater met organische stoffen,
aanleiding gaf tot verhoogde nagroei in het
distributienet, werd door veel waterleidingbedrijven de noodzaak gevoeld tot verdergaande verlaging van het organische-stofgehalte. Hiervoor kon poederkooldosering
geen economische oplossing bieden. Dit isin
te zien aan de hand van afb. 11.Voor iedere
organische stof bestaat er een vast verband
tussen de aan de kool geadsorbeerde
hoeveelheid van die stof a, de hoeveelheid
actieve kool m en de resulterende
evenwichtsconcentratie c. Deze zogenaamde
Freundlich isotherm geeft aan dat.indien een
lagere evenwichtsconcentratie gewenst is,
een lagere belading (a/m) van de kool
toegepast moet worden. Bij gebruik van
poederkool, waarbij slechtseenmaal een
evenwicht wordt ingesteld, leidt dit tot
progressief toenemende koolkosten. In dat
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Afb. 14 - Verband tussen looptijd en contacttijd bij
koolfiltratie.

geval ishet economischer omovertegaan tot
filtratie over actieve korrelkool.
Veel van de in het oppervlaktewater
aanwezige organische stoffen zijn van
kunstmatige oorsprong. Vooral de laatste
jaren wordt gewezen op mogelijke
(chronische) toxiciteit en mutageniteit van
organische microverontreinigingen. Het is
vooral de verwijdering van deze microverontreinigingen naast dealgehele verlaging
van het gehalte aan organische stoffen die de
laatste jaren aanleiding vormt voor het
toepassen van actieve-koolfiltratie [6].
In een koolfilter zal de concentratie van een
stof (of van een somparameter) als functie
van bedhoogte en tijd verlopen zoals
schematisch weergegeven op afb. 12.
De looptijd van een koolfilter, waarna de
kool geregenereerd of vervangen moet
worden, wordt bepaald door de gestelde
maximum concentratie in het effluent.
Bedacht moet worden dat. voor het bereiken
van het gestelde looptijdcriterium, een
andere stof of somparameter al doorslag
kan vertonen (afb. 13).De eerste
onderzoekingen en toepassingen met
actieve-koolfiltratie gaven een lineair
verband tezien tussen looptijd en contacttijd.
Ook theoretische adsorptiemodellen voorspellen bijtoenemende contacttijd een lineair
of iets minder dan lineair toenemende
looptijd (afb. 14).Daar bij een lineair
verband bij toenemende contacttijd de
investeringskosten toenemen doch de
koolkosten nagenoeggelijk blijven, leiddedit
tot het toepassen van korte contacttijden van
3 tot maximaal 10minuten.
Later heeft men hetonderzoek uitgebreid tot
wezenlijk langere contacttijden waarbij een
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Afb. 15- l'erband tussen looptijd en contacttijd bij
koolfiltratie.

Kosten

FÏÏ- WëpÈFË

crtva3 ^ * " * s 1 1 ^

kOOÎ
JnMesfeHnQ
18

20
C o n t a c t t i j d X (min)

/l/ft. M - Kosten koolfiltratie alsfunctie vancontacttijd.

progressieve toename van de looptijd werd
gevonden (afb. 15).Oorzaak van dit
fenomeen werd gevonden in de biologische
oxydatie van organische stof door bacteriën.
Daar de koolkosten groot zijn ten opzichte
van de investeringskosten bleek dat
vergroting van de contacttijd tot lagere
totaalkosten leidde (afb. 16). Een tweede
mogelijkheid omde kool betertebenutten en
zo de kosten te verlagen wordt duidelijk als
we nogmaals afb. 12beschouwen. Bij het
einde van de looptijd isde onderste helft van
het filter nog maar gedeeltelijk beladen.
Benutting van deze onderste helft zal
mogelijk zijn alswedeze helft plaatsen opeen
half met verse kool gevuld filter (afb. 17).
In werkelijkheid zalditonpraktisch zijn doch

hetzelfde principe kan toegepast worden
door over te gaan op een tweetraps
installatie. Dit principe isdoor het PWN in
Andijk toegepast. Ieder filter wordt nadat het
met verse geregenereerde kool isgevuld in
de tweede trap geplaatst. Halverwege de
looptijd wordt overgeschakeld naar de eerste
trap (afb. 18).Om dit mogelijk te maken
heeft ieder filter twee toevoeren en twee
afvoeren.
Bij een aantal waterleidingbedrijven, vooral
in het buitenland, heeft men koolfiltratie in
het bestaande zuiveringsproces ingepast door
het snelfilterzand door actieve kool te
vervangen. Frequent spoelenwatnunodigis,
zal het adsorptieproces negatief beïnvloeden
terwijl blijvende adsorptie van coagulatiemiddel op den duur de regenereerbaarheid
zal verminderen. Plaatsing van de koolfiltratie
achter de snelfilters, zoals gebruikelijk
(afb. 19),isdaarom gewenst.
Actieve-koolfiltratie kan de kwaliteitvan het
gezuiverde water wezenlijk verbeteren, maar
heeft zelf ook nadelen. Als eerste kan
genoemd worden de kans op verhoogde
kiemgetallen inhet effluent. Deze verhoogde
kiemgetallen,dierechtstreekseengevolgzijn
van de biologische activiteit van de koolfilters.
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acceptabel is.Bij een drastische produktievermindering of een produktiestop, kan
echter binnen een uur anaërobie optreden.
4. Desinfectie
Zoals reeds genoemd wordt chloor sinds het
begin van deze eeuw vrij algemeen bij de
zuivering van oppervlaktewater voor
desinfectie gebruikt. In de loopvan de tijd
heeft men echter chloor ook voor andere
doeleinden gebruikt en leren waarderen.
Te noemen valt oxydatie van ammoniak,
gedeeltelijke oxydatie van reuk- en smaakstoffen, proceschloring ter bestrijding van
groei van zoetwatermossels en biologische
groei in de installatie en veiligheids-of
nachloring van het reine water om
bacteriegroei inhet leidingnet te voorkomen.
Toepassing van chloorwerd totvoor kort dan
ook algemeen alspositief ervaren.
Sinds 1974 hebben een toenemend aantal
onderzoekers gewezen op de vorming
van trihalometanen (THM) waaronder
chloroform en andere gechloorde produkten
bij de toepassingvanchloor.Tot nutoe blijkt
uit publikaties dat er aanwijzingen zijn dat
vooral de broombevattende THM genotoxisch zijn. Er isdan ook een streven om de
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Afb. Ie) - Plaatskoolfiltratie in de zuivering.

Afb. 20 - Verband tussen chloordosis, restchloorgehalteen
TIIM-produktie.

vormen geen wezenlijk probleem daar zij
voorzover isnagegaan niet van pathogène
aard zijn en met een geringe nachloring
voldoende gereduceerd kunnen worden. Een
tweede nadeel van koolfilters wordt gevormd
door de geconstateerde verhoging van het
aantal hogere organismen in het effluent van
de koolfilters. De hoge organischc-stofbelasting en de bacteriologische activiteit
vormen een logische verklaring voor dit
verschijnsel. Geconstateerd isdat het aantal
hogere organismen in het effluent een
tienvoud kanbedragen vandieinhet influent
van de koolfilters. Dit isvoor het PWN
aanleiding geweest om microzeven na de
koolfilters te plaatsen. Als laatste nadeel kan
het zuurstofverbruik van koolfilters genoemd
worden. Dit zuurstofverbruik iseen rechtstreeks gevolgvandebiologischeoxydatie en
bedraagt enkele mg/l hetgeen als zodanig

vorming van THM in de zuivering tegen te
gaan. Inmiddels isuit onderzoek duidelijk
geworden dat de vorming van THM
grotendeels afhangt van de grootte van de
chloordosering en dat vergaande verwijdering
van de (humus)stoffen die tot de vorming
van THM aanleiding geven (zogenaamde
precurserverwijdering) voordat chloor wordt
toegepast, nauwelijks zin heeft [7].Afb. 20
geeft het gevonden verband tussen de
chloordosis, het restchloorgehalte en de
gevormde THM bij breekpuntschloring.
Het blijkt dat pas na het bereiken van het
breekpunt THM gevormd worden.
Daar echter voor de desinfectie altijd een
bepaalde hoeveelheid vrij chloor boven het
breekpunt nodig zal zijn, isvorming van
THM onvermijdelijk. Door zorgvuldige
afstemming van de chloorhoeveelheid kan
getracht worden de hoeveelheid gevormde

Afb. 17 - Mogelijkheid tot betere koolbenutting
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geplaatst om nagroeiproblemen tegen te
gaan (afb. 21 en 22).Vooral de combinatie
met koolfilters wordt alszeer efficiënt
beschouwd. Daar ozon een zeer korte
halveringstijd heeft (18 minuten bij 18°C)
zal wanneer nadesinfectie nodig ister
beperking van nagroei, een geschikt
desinfectiemiddel gedoseerd moeten worden.
Wanneer hiervoor chloor gebruikt wordt,
wordt alsnog een aanzienlijk gehalte aan
THM gevormd. Alleen wanneer nachloring
achterwege kan blijven wordt het voordeel
van het gebruik van ozon ten aanzien van de
vorming van THM bereikt. Een alternatief
voor het gebruik van chloor voor
nadesinfectie ischloordioxyde. Gebleken is
dat chloordioxyde geen THM vormt, terwijl
de werkzaamheid ten opzichte van chloor
gelijk of beter is.

r

i^^te^J-(i

I m

1_J

SFI

3
LZF

t

Afb. 21 - Plaatsozon in de zuivering.

Ozon heeft als nadeel dat het niet in staat is
ammoniak te oxyderen. Afb. 23 laat het
verloop zien van het ammoniakgehalte in het
ruwe water van pompstation Andijk en de
benodigde chloordosering op 4 september
1984. Dit hoge ammoniakgehalte was het
gevolg van massaal afstervende algen
gecombineerd met een op de inlaat gerichte
stormachtige wind. Uit dit voorbeeld blijkt
dat vervanging van chloor door ozon in dit
soort gevallen moeilijk te verwezenlijken
zal zijn.

Afb. 22 - Plaatsozon in de zuivering.
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Afb. 23 - Verloop van ammoniumgehalte en
chloorverbruik bijpompstation Andijk op 4 mei 1984.

THM zoveel mogelijk te beheersen. In het
streven de THM-produktie nogverder te
verlagen, heeft het gebruik van ozon voor
desinfectie een nieuwe impuls gekregen.
Ozon wordt alsinds 1900 in Frankrijk in de
waterzuivering gebruikt. Behalve om zijn
desinfecterende werking werd ozon vooral
gebruikt vanwege zijn vermogen om reuk en
smaak te verbeteren, beide het gevolg
van zijn sterk oxydatieve werking
(de redoxpotentiaal van ozon is 1,5 maal
groter dan die van chloor). Aanvankelijk
werd ozon als laatste zuiveringstrap
toegepast, het bleek echter dat de door ozon
geoxydeerde organische stoffen zeer goed
assimileerbaar waren waardoor aanzienlijke
problemen met nagroei in het distributienet
ontstonden. Thans wordt ozon daarom bij
voorkeur voor een zuiveringstrap met
biologische werking of adsorptievermogen
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