De zuivering in het nieuwe Spannenburg

Nieuw voorzieningsgebied
Door de produktieuitbreiding te Spannenburg is de mogelijkheid ontstaan een deel
van het voorzieningsgebied van het pompstation te Noordbergum over te nemen.
Het betreft de gebieden Harlingen,
Franeker en omgeving.
Hiertoe is een transportleiding van PVC
0 630 mm drukklasse 10 ato geprojekteerd
tussen Spannenburg en Franeker. Deze
leiding wordt gefaseerd aangelegd in verband met inmiddels opgetreden ontwikkelingen in het waterverbruik. De eerste fase
van deze leiding, Spannenburg-Wommels, is
uitgevoerd.
Het nieuwe voorzieningsgebied van het
pompstation Spannenburg in de eindsituatie,
is aangegeven op afb. 1.

De beluchting

Het ruwe grondwater in Spannenburg
wordt gekenmerkt door een overmaat aan
vrijwel alle ongewenste componenten die
in grondwater kunnen voorkomen. Tabel 1
geeft een indruk van deze samenstelling.
De zuivering van een dergelijk water heeft
in het verleden de nodige problemen opgeleverd, mede door onvoldoende kennis
van de processen die tijdens de zuivering
een rol spelen.
Het elders in dit nummer opgenomen
artikel over de invloed van de beluchtingsintensiteit op het zuurstofverbruik in filters

De hoge gehalten aan koolzuur en methaan
maken een intense ontgassing noodzakelijk.
De hoge gehalten aan ammonium, ijzer
en mangaan vereisen een zo hoog mogelijk
zuurstofgehalte.
Als beluchtingssysteem is gekozen voor
plaatbeluchters, waarmee in ons pompstation te Oldeholtpa goede ervaringen
zijn opgedaan.
De rendementen bedragen, bij een constante
belasting van 130 m 3 /h over 4 m- plaatoppervlak:
koolzuurreductie:
methaanreductie:
zuurstofopneming:
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70 %
90 %
100 %

De voorfilters
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Kosten
Het project kost totaal ca. 45 miljoen
gulden, inclusief uitbreiding puttenterrein,
de gehele transportleiding SpannenburFraneker en bouwrente.
De transportleiding zal in totaal ca. 14
miljoen gulden kosten.
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Het beluchte water wordt gelijkmatig over
de 10 voorfilters verdeeld. De filtratiesnelheid kan variëren tussen ca. 2,5 m / h en
4,5 m/h. De filterbedden zijn 2,5 m dik en
bevatten vrij grof filtergrind ( 2 - 3 mm).
Er is op deze wijze voldoende slibbergend
vermogen om een vrijwel volledige ontijzering te bereiken terwijl tevens alle opgeloste zuurstof benut kan worden voor de

beschrijft hoe we door schade en schande
wijzer zijn geworden.
De zuivering van water van deze samenstelling vereist in de eerste plaats een intense
beluchting en ontgassing. Verder zijn nodig
filters met een groot slibbergend vermogen
en voldoende verblijftijd voor het verloop
van microbiologische processen. Zowel de
beluchting als de filtratie zijn dubbel uitgevoerd.
Als nieuw element is in de zuivering een
onthardingsstap opgenomen, waarin de
hardheid tot ongeveer de helft wordt teruggebracht.
Een en ander heeft geleid tot het in afb. 1
weergegeven zuiveringsschema. Hierin is
tevens globaal aangegeven hoe de gehalten
van de te verwijderen stoffen veranderen.
De diverse zuiveringsstappen worden hierna
nader beschreven. De meeste aandacht
krijgt hierbij de ontharding.
Afb. 1
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afbraak van nog aanwezig methaan en voor
een begin van de nitrificatie en de ontmanganing.

De tussenbeluchting
Het voorfiltraat is praktisch zuurstofvrij
en moet nogmaals belucht worden om de
nitrificatie in het nafilter volledig te maken.
Voor de ontharding is het van belang dat
het koolzuurgehalte van het te ontharden
water zo laag mogelijk is.
[n beluchtingstorens, voorzien van kunststof vullichamen konden in een proefopstelling ontzuringsrendementen van meer
dan 90 % worden verkregen en een beluchting tot 100 %. Het vrijkomende koolzuurgas werd door een ventilator in
meestroom verwijderd. De oppervlaktebelasting bedroeg hierbij ruim 100 m :i /m 2 .h.
De op grond van deze resultaten gebouwde
ontzuringsruimte geeft een wat lager rendement (75 %), maar is toch alleszins aanvaardbaar.
De ontzuring vereist een extra pompfase.
De kosten hiervan worden echter ruimschoots gecompenseerd door geringere
chemicaliënkosten bij de ontharding.
De ontharding
Als gevolg van de bezwaren van de afnemers
tegen de hoge hardheid van het Spannenburgse water bestaan al sinds de jaren
vijftig plannen om tot een gedeeltelijke
ontharding over te gaan. Sinds omstreeks
1970 zijn uitgebreide proefnemingen gedaan,
zowel met installaties die werken met een
vlokvormingssysteem als met zgn. korrelreactoren. Bij dit laatste type installaties
vindt, zoals bekend [1,2] de ontharding
plaats in cylindrische vaten waarin zich
fijn zand in zwevende toestand bevindt.
De kalk zet zich af op deze zandkorrels die
daardoor aangroeien tot marmerharde bolletjes van 1à 2 mm middellijn.
De voordelen van dit type ontharders zijn
het snel en vrijwel volledig verlopen van
de onthardingsreactie. Het water dat de
reactor verlaat is helder en vertoont weinig
na-ontharding. De kalkkorrels die vrijkomen
zijn gemakkelijk af te voeren. Om deze
redenen is besloten om korrelreactoren toe
te passen.
Men kan ontharden met natronloog of
met calciumhydroxyde (gebluste kalk). De
onthardingsreactie kan worden weergegeven
door de bruto reactievergelijking:
NaOH + Ca(HCO,,)., —CaCO., j +
NaHCO., + H 2 0
of door:
Ca(OH)., + C a ( H C 0 3 ) 2 -» 2CaCO., j +
2H L ,0.
Wij hebben in eerste instantie gekozen

voor natronloog als onthardingsmiddel.
De voordelen hiervan zijn een eenvoudige
dosering, geen stofproblemen, een rendement
van 100 %, terwijl de hoeveelheid kalkkorrels de helft bedraagt van wat er bij
toepassing van kalk zou worden gevormd.
Nadelen zijn de hogere prijs t.o.v. kalk
en de stijging van het natriumgehalte van het
water (met ca. 50 mg/l tot ca. 70 mg/l).
Wij blijven hiermee nog ruim binnen de toegelaten concentratie van 120 mg/l Na.
In verband met de bezwaren, die, vooral
de laatste tijd, worden aangevoerd tegen
een hoog natriumgehalte van drinkwater,
zijn wij echter wel van plan om in de
nabije toekomst onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om met kalk te ontharden.
De natronloog wordt op één plaats, onderin
het kegelvormige gedeelte van de reactor
ingevoerd en daar gemengd met het te ontharden water en de kalkkorrels.
Om mogelijke mengproblemen als gevolg
van deze looginjectie op slechts een punt
te vermijden zijn de reactoren ontworpen
voor een volumestroom van maximaal
260 m :i /h.
Deze capaciteit komt overeen met die van
twee ruwwaterpompen, resp. twee plaatbeluchters.
Deze keuze heeft wel tot gevolg gehad dat
het aantal reactoren vrij groot is, nl. 10
stuks. Hiervan zijn er drie bedoeld als
reserve, waarvan twee om een toekomstige
uitbreiding van het pompstation op te
kunnen vangen.

water. Bij enkele andere bedrijven die met
natronloog ontharden vertoont het water
na koken eveneens een troebeling die van
dezelfde grootte is als in Spannenburg.
De meest plausibele verklaring is dat tijdens
de onthardingsreactie een klein gedeelte
van het calciumcarbonaat spontaan uitkristalliseert in plaats van zich op de
zandkorrels in de reactor af te zetten.
Deze microkristalletjes zouden dan bij verhitting als kristallisatiekernen kunnen
fungeren en aldus de troebeling doen
ontstaan.
Indien het ontharde water wordt gefiltreerd
over een filter met 0,2 micron poriediameter
bevinden zich op dit filter inderdaad kleine
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Afb. 2 - Micrûkristaïlen
onthardwater.

calciumcarbonaat

Afb. 3 - Breukvlak van
zandkern
zichtbaar.

kalkkorrel,
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Eigenschappen van het ontharde water;
problemen bij koken
Het water wordt onthard van 3,2 mmol/1
(ca. 18° D) tot ca. 1,5 mmol/1 (ca. 8,5° D)
en heeft dan een pH van 8,0 - 8,5.
Tijdens de proefperiode is gebleken, dat in
het ontharde water bij koken een troebeling
ontstaat die bestaat uit een fijne suspensie
van calciumcarbonaat.
Het niet ontharde water vertoont dit verschijnsel niet of nauwelijks. De oorzaak
van dit verschijnsel werd gezocht in een
onvoldoende dan wel te langzame menging
van loog, water en zand.
Er zijn diverse variaties aangebracht in de
procesvoering zoals het wijzigen van plaats
en vorm van de looginvoer, veranderen
van de loogconcentratie en het verlengen
van de contacttijd in de reactor.
Een merkbaar effect op de troebeling na
koken hadden deze wijzigingen echter niet.
De enige duidelijke correlatie die werd
gevonden was dat de troebeling geringer
was naarmate er dieper werd onthard,
een tamelijk triviaal resultaat; er zijn dan
immers minder kalkzouten aanwezig die
kunnen neerslaan.
Het verschijnsel is niet beperkt tot het friese

Afb. 4 - Detail van afb. 3, met
ingebouwde microkristallen

gedeeltelijk
calciumcarbonaat.

Het zuurstofverbruik
in filters*
Het zuurstofverbruik bij ontijzering en
ontmanganiiig van grondwater en invloed
van de mate van beluchting
niet aan de EG-richtlijn voor de kwaliteit
van drinkwater: de kleur en het kaliumpermanganaatverbruik zijn te hoog.
Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren in het ruwe water die
tijdens de zuivering maar voor een gering
gedeelte worden verwijderd.
Door filtratie over actieve kool, al dan niet
voorafgegaan door een ozonisatie, is het
mogelijk om deze stoffen afdoende te verwijderen. Bij proeven op semi-technische
schaal is echter gebleken dat in de koolfilters een levendige groei van hogere
organismen (kreeftjes e.d.) ontstaat die vervolgens ook in grote aantallen in het reine
water.aanwezig zijn. Een verdere nabehandeling met microzeven lijkt dan noodzakelijk.

kristallen ealeiumcarbonaat (groot 1- 3
micron) terwijl het filtraat na koken vrijwel
geen troebeling meer vertoont.
Afb. 2 (vergroting ca. 4000 x) laat deze
microkristalletjes zien. Afb. 3 geeft een indruk van de regelmatige aangroei van kalkkristallen op een zandkern. Op afb. 4, een
detailopname van afb. 3 (vergroting ca.
1700x), is te zien dat er wel microkristallen in de kalkkorrels worden ingebouwd, maar deze inkapseling is. zoals de
praktijk uitwijst, verre van volledig*.
Het is ons tot dusverre niet gelukt om het
ontstaan van deze microkristallen te voorkomen. De verwijdering in het nafilter is
onvolledig.
Aanzuren van het ontharde water tot een
pH van ca. 7,5, even onder het kalkkoolzuurevenwicht, is een afdoende methode om
het troebelingsverschijnsel te voorkomen.
Deze werkwijze is echter niet aantrekkelijk
omdat hierbij een van de voordelen van
ontharding verloren gaat, ni. de te verwachten geringere aantasting van loden en
koperen leidingen tengevolge van de hogere
pH van onthard water. Een tweede mogelijkheid bestaat uit het toevoegen van een vlokmiddel. Dosering van 0,4 à 0,5 mg/l ijzer
in de vorm van ijzer (III) chloride blijkt een
aanvaardbare reductie te geven van de
troebeling die in het ontharde water bij
koken ontstaat.
Deze laatste oplossing is dan ook in de
praktijk gerealiseerd. De dosering van het
ijzer vindt plaats in de aanvoerleiding naar
de nafilters.
Vermeldenswaard is tenslotte dat het mangaan dat na de voorfiltratie nog aanwezig
is vrijwel volledig in de kalkkorrels wordt
ingebouwd.

Het effluent van de reactoren wordt continu
gecontroleerd op de pH. Van het reine
water wordt behalve de pH ook de troebelheid continu gemeten. Aan de pH-meting
is een alarmering gekoppeld die de loogpompen uitschakelt als een bepaalde pH
waarde wordt overschreden.

De nafiltratie

Literatuur

De nafiltratie is nodig om de nitrificatie
volledig te laten verlopen, om de laatste
resten ijzer en mangaan te verwijderen en
om een eventuele na-ontharding te versnellen. Daar is nu nog bijgekomen de
functie van vlokkingsfilter om het toegevoegde ijzerchloride af te vangen.
De nafilters zijn twee meter dik en gevuld
met filtergrind met een korreldiameter van
0 , 8 - 1,2 mm.
De filtratiesnelheid is gelijk aan die van
de voorfiIters.

Omdat van humuszuren voorzover men
weet geen hygiënische bezwaren bekend zijn
en het hier dus voornamelijk om een aesthetisch bezwaar gaat is besloten om voorshands af te zien van koolfiltratie als laatste
stap.
Aan het water uit het nieuwe filtergebouw
wordt nog een hoeveelheid niet-onthard
water toegevoegd, afkomstig van het oude
filtergebouw. De hardheid van het afgeleverde water stijgt daardoor tot 1,8 mmol/1
(10° D).
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Onder de hierboven vermelde titel verscheen in 1956 in het tijdschrift 'Water' een
publicatie [1] van dr. W. Kauffmann, destijds hoofd van het laboratorium van het
waterleidingbedrijf in Friesland, toen nog
IWGL geheten. In dit artikel werd de aandacht gevraagd voor een merkwaardig
verschijnsel dat Kauffmann was opgevallen
bij proefnemingen over de beluchting van
het ruwe grondwater van diverse pompstations in Friesland.
Hij had nl. gevonden dat het experimenteel
bepaalde zuurstofverbruik in ontijzerings-
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filters afhankelijk was van de intensiteit
van de beluchting en wel zodanig dat het
zuurstofverbruik kleiner werd naarmate het
water beter belucht was. Dit extra zuurstofverbruik bij een minder goede beluchting
kon, afhankelijk van het watertype, wel
meer dan 3 mg/l bedragen.
Tevens werd waargenomen dat bij lagere
zuurstofgehalten van het beluchte water het
ijzerslib in de filters na verloop van tijd
lichter van kleur werd, een slijmerig uiterlijk
kreeg en moeilijker was weg te spoelen.
Boven een zgn. „kritische zuurstofwaarde"
trad dit verschijnsel niet op.
Een verklaring voor deze invloed van de
beluchtingsintensiteit kon Kauffmann niet
geven. Op zijn vraag of andere bedrijven
ook dergelijke ervaringen hadden is, voorzover bekend, weinig reactie gekomen en de
'kritische zuurstofwaarde' van Kauffmann
raakte op de achtergrond.
De reden om na zoveel jaar deze publicatie
weer onder de aandacht te brengen komt
doordat wij menen dat een aannemelijke
verklaring thans wel mogelijk is. Deze verklaring werd verkregen uit de resultaten
van een aantal proeven op ons pompstation
te Spannenburg die heel anders verliepen
dan werd verwacht en aldus weer eens
illustreerden dat het mislukken van proeven
de inzichten op ander gebied kan vergroten.

Het op de hiervoor beschreven wijze gezuiverde water voldoet in twee opzichten

Vanaf de oprichting in 1939 van pompstation Spannenbrug heeft de zuivering van
het water, bestaande uit een versproeiing,
gevolgd door een dubbele natfiltratie,
problemen opgeleverd.

* V o o r dit gedeelte van ons onderzoek hebben wij
de medewerking gehad van de heren Wienk en
v. d. Enk van het AKZO-researchlaboratorium in
Hengelo, die ook de elektronenmicroscoopopnamen
hebben gemaakt.

* Bewerking van een voordracht gehouden voor de
Contactgroep Wateronderzoek en Waterzuivering
op 26 oktober 1976.
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