Methaanverwijderingviacascadebakken

1. Inleiding
Eind 1977werd deeerste fasevanhetnieuwe
pompstation Altena teWouw in bedrijf
gesteld tenbehoeve vanwaterleveringaande
gemeente Bergen opZoom. Omdat de hardheid vanhet ruwe water vandit pompstation
twee maal zohoog isalsdievanhet
gedistribueerde water inBergen op Zoom,
werd deelontharding inhet zuiveringsproces
opgenomen.
Als onthardingsmethode werd gekozen voor
pelletreactoren metcalciumhydroxydeals
chemicalie.

1,00,

400

liuuuuuuin

overslortbreedte 8 x 8 0 = 640rr

Afb. I - Afmetingen cascadebak proefopstelling.
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Omdat vanhettotaal gevormdegasuitwisselingsoppervlak circa 95% zich inde
ontvangbak bevindt [lit. 1],dient de vallende
straal zodiep mogelijk indeontvangbak te
dringen. Dit wordt bereikt door de overstortende straal teverdelen, waardoor de
oppervlaktespanning vanhetwaterde
gelegenheid krijgt bijvoldoende valhoogte
de rechthoekige doorsnede vande overstortende straal tevervormen toteen cirkelvormige doorsnede.
Ter verkrijging vaneenrustigestraalvorming
werden decascadebakken voorzien van een
duikschot (afb. 1).De proefinstallatie werd
in de buitenlucht opgesteld.
Methaanmetingen werden verricht bij netto
mesbelastingen (= volumestroom/overstortbreedte) van 19m 3 /h permeter tot84 m 3 /h
per meter.
Als individuele valhoogten zijn 30cm,50cm
en 100cm bemeten.

worden om o.a.de nitrificatie te laten
verlopen.
De overige verwijderingsmethoden zijn
gevoelig voor vervuiling.
Omdat het ruwe water vanhet pompstation
Altena circa 5 mg/lijzer bevat diendemet
vervuiling rekening teworden gehouden.
Op verschillende vanonze pompstations
werden reeds zeer gunstige ervaringen
opgedaan metcascadebakken ten aanzien
van deaspecten zuurstofopname, toetelaten
belastingsvariaties, vervuiling en onderhoud.
Onderzoek naar detoepasbaarheid van
cascadebakken voor methaanverwijdering
leek daarom interessant.

Naarmate de optimalisatie vanhet reactorbedrijf vorderde, werden langere looptijden
met de reactoren bereikt. Bijlange reactorlooptijden werd naenige maanden een
vlokkige substantie waargenomen bovenin
de reactor. Doordat deeerste jaren de
bedrijfsvoering frequent onderbroken moest
worden en mede door het ongunstige
produktiepatroon (produktiestop gedurende
10 nachturen) duurde hetgeruime tijd voor
het genoemde fenomeen zich herhaalde.
Bij het opnieuw manifesteren vandit
verschijnsel werden devlokkige deeltjes op
cultuurvloeistof gebracht en vormden een
roze gekleurd vlies. Dit vliesbleek te bestaan
uit bacteriën van hetsoort Methylomonas
Methanica.
Hierop werden overdeverschillende stappen
van hetzuiveringsproces methaanmetingen
uitgevoerd. Het resultaat hiervan isintabel I
gegeven.

2. Proefnemingen
2.1. Opstelling en uitvoeringen
Op de pompstations welke uitgerust zijnmet
cascadebakken bleek het ruwe water weinig
of geen methaan te bevatten.
Metingen zijn daarom verricht aaneenproefopstelling, bestaande uit5 bakken van0,5x
0,5 x 1,0 m,waarbij hetwater over de brede
zijde stroomt. Voor dedraagconstructie is
gebruik gemaakt van steigermateriaal.
Hiermee isopeenvoudige en snelle wijzede
valhoogte te variëren.

TABEL I- Pompstation Altena le fase.

Afb. 2 - Invloed vande mesbelasting.

2.2. Metingen en resultaten
Met de verkregen uitkomsten ispervalhoogte de werkingsgraad berekend. Uitde
metingen blijkt degeringe invloed vande
belasting opdewerkingsgraad (afb.2).
Voorts blijkt eenindividuele valhoogtevan

Methaangehalten over het zuiveringsproces
invloed von ds mesDelasting
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De werkingsgraad voor methaanverwijdering
blijkt bijopwaartse versproeiïng meteen
sproeihoogte van2meter 80% te bedragen.
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Uit de literatuur enuitonderzoek bijandere
waterleidingbedrijven wasbekend, dat
hogere rendementen konden worden bereikt
met:
—vacuüm ontgassers;
— plaatbeluchters;
— beluchtingstorens.
Van vacuümontgassers isbekend dathet
energieverbruik tamelijk hoog is,terwijl nog
zuurstof aan hetwater toegevoegd dient te
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30 cm nauwelijks een gunstiger resultaat te
leveren dan een vaihoogte van 50 cm.
De werkingsgraad bij een individuele vaihoogte van 100 cm blijft wat achter (afb. 3).
In tabel II zijn de gemiddelde werkingsgraden (k-waarden) voor methaanverwijdering per valhoogte vermeld.
TABEL II - Gemiddelde werkingsgraad (k-waarde) voor
methaan verwijdering uit proefnemingen.
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Een totale valhoogte van 2 meter geeft een
gelijk resultaat alsde bestaande opwaartse
versproeiïng.
Ook isoriënterend de invloed gemeten van
het toepassen van poreuze buizen in de
bovenste cascadebak. Opzet hiervan was na
te gaan in welke mate de totale hoogte van
een cascadesysteem beperkt kan worden.
Een gebruikelijke luchtbelasting van de
poreuze buis van 10 Nm 3 /h per m'
resulteerde in een werkingsgraad van 14%
wat overeenkomt met circa 20 cm valhoogte.
3. Ontwerp praktijkinstallatie
3.1. Restgehalte
Allereerst diende vastgesteld te worden bij
welk methaangehalte geen problemen te
verwachten zijn bij de onderdelen van het
zuiveringsproces en in het leidingnet.
Hiervoor werden de filtratieprocessen op het
oude pompstation Altena en het pompstation Seppe met elkaar vergeleken.
Behoudens het methaangehalte zijn de ruwwaterkwaliteit en het zuiveringsproces
(beluchting + snelfiltratie) van beide
pompstations gelijk.
In het oude pompstation Altena werd in het
bovenwater van de filters 0,34 tot 0,78 mg/l
CH 4 aangetoond. Het zuurstofverval over
deze filters bedroeg 8,8 - 6,0 = 2,8 mg/l.
Na ± 3 uur stilstand bleek het filtraat nog
slechts 1,5 mg/l 0 2 te bevatten. Dit werd
toegeschreven aan de aanwezigheid van
methaanoxyderende bacteriëninhet filterbed.
Het bovenwater van de filters op het pompstation Seppe bevatte 0,2 mg/l CH 4 .
De zuurstofafname over deze filters bedroeg
circa 1 mg/l.
T A B E L III - Resultaat oriënterend onderzoek
bacteriologische parameters door K1WA.
Filtraat

koloniegetallen (CFU/ml)
PCA 37 °C
PCA 22 °C
LLA 1,0
aeromonas (CFU/100 ml)
ATP gehalte (pg/ml)
AOC totaal (p.gC/l)
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Afb. 3 - Invloed individuele valhoogte.

Bekend was voorts, dat het leidingnet wat
door het oude pompstation Altena gevoed
wordt frequenter gespuid moet worden dan
het leidingnet van het pompstation Seppe.
Naast bovengenoemde informatie isdoor het
KIWA oriënterend onderzoek verricht naar
enige biologische parameters bijbeide pompstations. De uitslagen hiervanzijn intabel III
weergegeven. Het filtraat van het pompstation Seppe geeft een gunstiger resultaat
dan dat van het oude pompstation Altena.
Bovendien zijn de absolute waarden van
Seppe laag.
Uit bovenstaande bevindingen isde aanname
gedaan, dat het verlagen van het methaangehalte tot 0,2 mg/l voldoende isom
problemen in het zuiveringsproces te
voorkomen.
3.2. Opzet
In de eindfase van het pompstation Altena is
de maximale produktiecapaciteit 800 m 3 /h.
De kleinste produktiehoeveelheid bedraagt
dan 330 m 3 /h.
Het beluchtingssysteem wordt in 2 opstellingen uitgevoerd welke ieder met 400 m 3 /h
belast kunnen worden. De lengte van de
cascadebakken isbepaald op 7,50 m.
Het overstortmes wordt met een vertanding
uitgevoerd als bijde proefopstelling.
De netto mesbelasting wordt hierdoor
maximaal 93 m 3 /h per meter en minimaal
38 m 3 /h per meter.
3.3. Valhoogte
Van een cascadesysteem bestaande uit
n gelijke trappen kan de effluentconcentratie
Ce worden berekend met:
Ce = C s - ( C s - C i ) ( l - k ) n [lit. 2]
waarin:
Cs = verzadigingsconcentratie
Ci = influentconcentratie
k = werkingsgraad per trap.

Ci - Ce
beCi-Cs

De totale werkingsgraad K
draagt dus:
K= l-(l-k)n

Voor de berekening van het nieuwe beluchtingssysteem wordt uitgegaan van een
maximaal aanvangsgehalte van 8 mg/l CH 4 .
Om een restgehalte van 0,2 mg/l te bereiken
isdan een totalewerkingsgraad benodigd van:
-0,2
x 100% = 9 7 , 5 %
-0
Met behulp van de berekende k-waarden uit
de proefnemingen (tabel II) kan nu
eenvoudig het aantal benodigde trappen en
de totale valhoogte worden berekend.
In tabel IV isvoor enige valhoogten deze
berekening uitgevoerd.
TABEL IV - Berekening aantaltrappenentotalevalhoogte
cascadesysteem Altena. Totalewerkingsgraad 97,5%.
Valhoogte
cm
50
75
100

kwaarde

Aantal trappen

%

berekend

keuze

34
44*
56

8,9
6,4
4,5

9
7
5

Totale
valhoogte
cm
9x 50 = 450
7x 75 = 525
5 x 100 = 500

* Lin. interpol, tussen 60 cm en 90 cm.

Het toepassen van een grote individuele
valhoogte resulteert in een eenvoudige
installatie.
Voor C0 2 -verwijdering worden kleine
valhoogten inde literatuur aanbevolen [lit.3].
Besloten isdaarom stappen van 75 cm toe te
passen.
3.4. Bakdiepte
Eerder isreeds vermeld, dat de gasuitwisseling nagenoeg geheel in de ontvangbak
plaatsvindt endat devallendewaterstralen zo
diep mogelijk in de ontvangbak moeten
dringen.

602

berekening diepte cocscodebok

no
50

90
60

,

i

no
60

. 50

1

/

840

'1 .

H

^1

760

ol

*P

II

1

\

/

\

!
\

1

1^

tt

5300

760

ƒ

760

=1

I»
\
1 '

H
760

ƒ

1-

-I

\ !

/
i

-1

\
i

H
760
dyn. druk P in mWk

660

•" 1 \

/

1

/

-1

\

Afb. 4 - Berekening diepte cascadebakken.

De maximale bakdiepte kan dus worden
omschreven alsdie,waarbij de dynamische
druk van devallendewaterstraal onderwater
gelijk isaan 0.
In de literatuur [lit. 4] kan een benadering
gevonden worden voor het berekenen van
het verloop van deze dynamische druk:

p = H * 1 0 \ met x

Y-Yc
m

4.2. Resultaten
4.2.1. Methaanverwijdering
In de praktijkinstallatie varieert het
methaangehalte in de bovenste cascadebak
van 7,6 mg/l tot 8,6 mg/l.
Bijnettomesbelastingen tussen38en93m3/h
per meter wordt in de onderste cascadebak
steeds 0,2 mg/l CH 4 aangetroffen.
De werkingsgraad voor methaanverwijdering
bij een totale valhoogte van 5,30 m bedraagt
dus gemiddeld 97,5%.

m = -0,225 * Q 0 - 35
Yc = 2 , 3 2 * D + 0 , 0 2 * H
waarin:
P = dynamische druk op waterdiepte Y
H = 0,99xvalhoogte
D = diameter van de intredende
waterstraal
Q = volumestroom van de
waterstraal
Yc = waterdiepte, waarboven
geen meetbaar energieverlies
optreedt

(mwk)
(m)
(m)

4.2.2. Koolzuurverwijdering
Het C0 2 -gehalte in de eerste cascadebak
bedraagt gemiddeld 55,4 mg/l. Door het
cascadesysteem wordt dit gehalte
gereduceerd tot 18,2 mg/l.Een werkingsgraad derhalve van 68%.
4.2.3. Zuurstofopname
Bij alle metingen werd inde onderste

bakinhoud

Afb. 5 - Pompstation Altena, cascadesysteem
voor2x400m3lh.

cascadebak 9,8 mg/l 0 2 aangetroffen. Voor
zuurstofopname geldt voor dit systeem een
werkingsgraad van 82%. Het verloop van de
werkingsgraden over de hoogte van het
cascadesysteem isin afb. 6 gegeven.
4.3. Kosten
Bijde bouw van deeerste fase vanhet pompstation Altena isde totale bouwkundige
omhulling van het pompstation uitgevoerd.
Omdat de methaanproblematiek nog niet
bekend was, werd de beluchtingsfase
uitgevoerd als opwaartse versproeiïng in
sproeikamers van 3 m hoog. Voor het toe te

(l/s)
Afb. 6 - Aliéna cascade beluchtingssysteem.

(m)

Voor de maximale belasting isdeze
berekening voor het pompstation Altena
uitgevoerd (afb. 4). De toe te passen
bakdiepte isbepaald op 50 cm.
4. praktijkinstallatie (afb. 5).
4.1. Uitvoering
De cascadebakken zijn vervaardigd van een
aluminium-magnesium legering. De draagconstructie bestaat uit behandeld staalprofiel. In de bovenste cascadebak iseen
pvc-buis aangebracht waarin aan de
onderzijde gaten zijn geboord teneinde een
gelijkmatige waterverdeling te verkrijgen.
De luchttoevoer geschiedt bij de onderste
cascadebakken (tegenstroom) en bedraagt
circa5.100Nm 3 /h.
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PWN gaatNoordhollands drinkwater ontharden

passen cascadesysteem wasdus een
ingrijpende aanpassing noodzakelijk.
De totale kosten van deze cascade-installatie
geven dan ook nauwelijks relevante
informatie.
Met de werkelijke kosten van enige
onderdelen van deze cascade-installatie is
door Hiemstra [lit. 5]een kostenindicatie
berekend voor een cascadesysteem voor
methaanverwijdering.
Identieke berekeningen zijn door hem
uitgevoerd voor andere methaanverwijderingssystemen. Uit het resultaat van
deze berekeningen kan een vergelijking
worden gemaakt tussen de verschillende
systemen bij een gelijke werkingsgraad, ten
aanzien van de som van investerings- en
energiekosten (tabel V).

Met het storten van een 'kubel' beton bij
het pompstation Wim Mensink gaf
ir. J. Haasnoot, technisch adjunct-directeur
van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland het startsein voor het
onthardingsproject van het PWN.
Dit pompstation ishet eerste van de vier
pompstations van het PWN die zullen
worden uitgerust met een onthardingsinstallatie. De pompstations te Castricum,
Bergen en Andijk zullen in de komende
twee jaar volgen.

TABEL V— Vergelijking kosten methaanverwijderingssystemen (investering + energie).
Svsteem

Index

cascadchakken
beluchtingstorens
plaatbeluchters
vacuümontgassers

100
11S
226
615

5.Conclusies
Uit de verkregen resultaten zijn de volgende
conclusies te trekken:
—methaanverwijdering door middel van
cascadebakken istoteen hoge werkingsgraad
mogelijk;
—metingen aan een eenvoudige proefopstelling leveren voldoende nauwkeurige
gegevens voor een praktijkontwerp;
—een beluchtingssysteem bestaande uit
cascadebakken heeft een breed belastingsbereik;
—voor enkel methaanverwijdering kunnen
grote individuele valhoogten worden
toegepast;
—cascadebakken vormen een economisch
methaanverwijderingssysteem.
Algemene voordelen van een cascadesysteem zijn voorts:
—eenvoudige constructie;
—geringe gevoeligheid voor vervuiling;
—eenvoudig onderhoud.
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Castricum en Bergen) wordt de hardheidsverlaging verkregen door middel van pelletreactoren. In deze reactoren wordt het ruwe
water door een bed van korrelvormig entmateriaal geleid. Aan het ruwe water wordt
natronloog toegevoegd, waardoor een deel
van de aanwezige calciumionen als kalk
neerslaat op het entmateriaal. Het aldus
ontharde water verlaat de reactor aan de
bovenzijde.
Op het pompstation Andijk wordt voor de
hardheidsverlaging natriumcarbonaat (soda)
gedoseerd. Hierdoor zal een deel van het
aanwezige calcium als calcium-carbonaatslib
met het bestaande zuiveringssysteem uit het
water worden verwijderd.
Ten zuiden van het Noordzeekanaal levert
het PWN sinds 1september 1987 onthard
watervan 8-9 graden DH,daten-groswordt
ingekocht van Gemeentewaterleidingen
(Amsterdam). Het grondwater dat in het
Gooi wordt opgepompt ten behoeve van de
drinkwatervoorziening behoeft geen
hardheidscorrectie.

'Ammoniakemissie bij mest
uitrijden kan flink verminderd1

Ir. J. Haasnoot, technisch adjunct-directeur vanhel PWN
(rechts), stort, geassisteerd door deheer II.J. Eiken Jr.
(I'W/V), de eerstekubel beton voor debouw vaneen
onthardingsinstallatie bijpompstation Wim Mensink.

De bouw zal geschieden onder verantwoordelijkheid van ir. R. Klüver, die per
1 november 1987 isbenoemd tot hoofd
Bouwwerken van het PWN.
Als alles volgens de planning verloopt, zal
vanaf 1990 het deel van de provincie NoordHolland dat boven het Noordzeekanaal ligt
onthard drinkwater geleverd krijgen.
De hardheid van het drinkwater wordt
dan teruggebracht van ca. 16°DH naar
ca. 8,5 °DH.
Geen prijsverhoging
Met het totale onthardingsproject iseen
bedrag gemoeid van ƒ 33 miljoen. De waterprijs zal hiervoor in 1990 niet behoeven te
worden verhoogd, omdat dan de voor dit
project opgebouwde reserves toereikend
zullen zijn om de kosten te dekken.
Het gemiddelde gezin kan zelfs ƒ 75,-per
jaar besparen, omdat zachter water minder
waspoeder en zeep vraagt en onthardingsapparaten niet meer nodig zijn. Bovendien
voorkomt zachter water kalkaanslag op
verwarmingselementen in huishoudelijke
apparatuur.

•
Twee processen
Op de drie duinpompstations (Wim Mensink,

Bij het uitrijden van mest komen stankstoffen
en ammoniak vrij. Deze uitworp, die bijdraagt
aan verzuring kan aanmerkelijk worden
verminderd, aldus het Centrum Landbouw
en Milieu in Utrecht in het rapport 'Emissies
van ammoniak en geurstoffen bij het uitrijden
van mest", geschreven inopdracht van het
Ministerie van Landbouw enVisserij.Het zet
een reeks technische oplossingen op een rij
en voorspelt hoe boeren in hun bedrijfsvoering zullen reageren op mogelijke
wettelijke maatregelen. Hun reactie blijkt
vaak anders dan beoogd.
Schijnoplossing
In 1966 werd in Nederland ca. 200.000 ton
ammoniak uitgestoten. Daarvan kwam 30%
vrij bij het uitrijden van mest. Het grootste
deel blijkt niet vrij te komen tijdens het
uitrijden, maar erna. Dit geldt ook voorde
geurstoffen. Het rapport concludeert hieruit
dat apparatuur die de mest dicht bovendegrond toedient in plaats van breedwerpig,
niet méér biedt dan een schijnoplossing.
Meer perspectief biedt het snel in de grond
werken van de mest.
Het rapport noemt nog drie andere alternatieven: de mest gelijktijdig met het uitrijden
inregenen, de mest voor het uitrijden verdunnen en de mest scheiden ineen vaste en
een waterige fractie. Laatstgenoemde fractie
bevat het grootste deel van de ammoniak en
wordt na het uitrijden snel door de grond
opgenomen. Vooral deze techniek biedt
volgens het rapport perspectief.
De ammoniak-uitstoot daalt met ca. 60%
vergeleken met het uitrijden van mengmest.

