ACTUALITEIT

(NOG) GEEN IONENWISSELAARS VOOR KLEURVERWIJDERING

WOBhoudt vastaan
bestaande zuivering
WaterleidingmaatschappijOost-Brabant (WOB)kiestnietvoorhergebruikvanionenwisselaars
voordeverwijdering vankleuruithetgrondwater bijpompstationNuland.Aljaren wordtdaar
uitgebreidproe/mstallatieonderzoekverrichtnaarnieuwezuiveringsmogehjkheden,ondermeerom
dekleuruithetwaterwegtekrijgen. Het middeldiepegrondwaterbijNuland bevateenzeerhoog
kleurgehalte,circa 19milligram perliter.Behalvemetionenwisselaarswordenproevenuitgevoerd
methybride-ultra/iltratie,itauojïItratie,coagulatie metijzerchloride, barxhgewijzepoederkooldoseringvoordesnelfiltersenactieve-koolfiltratie.WOBkiestnuvoordelaatste.
Vanallegenoemde technieken zijn de
technische eneconomische haalbaarheid
onderzocht.Deresultaten van het onderzoeknaar kleurverwijdering met ionenwisselaarsstaan beschreven in het artikel
'Ionenwisseling voorkleurverwijdering: de
toekomst?'oppagina 151. Ionenwisselaars
blijken uitstekend geschiktvoordeverwijdering vankleur.Tochheeft deWOB voor
locatieNuland niet voordeze innovatieve
techniekgekozen.Zeheeft daarvoor drie
redenen:voorhet specifieke watertype in
Nuland bestaat eenbetaalbaar alternariefop
basis vanconvenrionele zuiveringstechnieken,voordeionenwisselaar ligreropdit
moment noggeen Kiwa/ATA-keurmerken
tenslotte wordt bij deregeneratie van ionenwisselaarseenafvalstroom geproduceerd,
waarvoor opdit moment noggeengoede
afzetmogelijkheid voorhanden is.Overigens
blijkt hetmogelijk tezijn het regeneraat
opnieuw tegebruiken met behulp vandeadend nanofiltratie (ziepagina22).
Deexperimenten met actieve-koolfiltratie,waarvoorWOB nu kiest,tonen dat de
kleur tegen beperktekosten, namelijk
17centperkubiekemeter, bijna gehalveerd
kan worden tot 10 milligram per liter.
Dewerkwijze isdan alsvolgt:eerst
zuiveren viaeen beluchtings-en ontgassingstoren, vervolgens eenvoor-en nafilter
en tenslotte actieve-koolfiltratie.Voorde
reductievan kleur moet het merendeel van
het ijzer verwijderd worden inde beluchtings-enontgassingstoren en het voorfilter.
Doordedosering van twee milligram
kaliumpermanganaatperliter bereikt men
eenvolledige ijzerverwijdering (concentratie
kleinerdan0,03mg/l]in het nafilter. IJzer
zorgt vooreen hogerekleur bij eenzelfde

humuszuurconcentratie. Eenzolaagmogelijke concentratie ijzer heefr dus een gunstig
effect opdekleur.Actieve-koolfiltratie mer
eencontacttijd van 20minuten zorgt voor
zoweleenadsorptieve kleurverwijdering als
een biologische reductievandekleur.
Bekend isdat eenlageconcentratie ijzer
(0,03-0,1)eenduidelijke invloed heeft opde
kleurvanreinwater.Vermoedwordt dat het
hierbij gaat om ijzer/humuszuur-complexen
dieéndeontijzering beperkenéneenhogere
kleuraanhetreinwatergeven.Oxidatievan
ditcomplexverbetert nietalleendeontijzeringinhet nafilter, maarzorgrerookvoor
datdekleur na het nafilter duidelijk lager
wordt.Uitdit onderzoekblijkt eveneens dat
een volledigeverwijdering vanijzer invloed
heefr opdekleur.
Indegrafiek isteziendatdedosering
kaliumpermanganaat alleenaleengemiddeldekleurverwijdering van 25 procent tot
gevolgheeft in hetnafiltraat. Ooktoontde
grafiek eenduidelijke doorbraakcurvevan
kleur in het effluent vanhet koolfilter: na
circa 5000bedvolumes (ongeveer rweemaanden looprijd) ishetadsorptie-oppervlak van
deactieve-koolverzadigd met humuszuren

Doorbraakcurvevoorkleurnazominutenactieve-kool.

Actieve-koolfiltratieindeproejhalbijpompstation
Nuland.Deho^ekleurinhetinfluentvanhetkooljilter (bovenwater)ij^oedtezien.

enneemt deconcentratie in het effluenr toe.
Bijzonder isechterdatde concentratiestijgingbij 10 milligram afvlakt. De resterende
kleurverwijdering vancirca9milligram
moet toegeschreven worden aan biologische
afbraak vankleur inhetkoolfilter. Over het
algemeen isdezebiologische kleurverwijdering slechts 25 procent in(oever)grondwater.Dehier behaaldehoge biologische
kleurverwijdering iswaarschijnlijk sterk
bepaalddoor het watertypeen wordt
misschien bevorderddoor deoxidatie met
kaliumpermanganaat.
Opgrond vandezeexperimenten kande
standtijd van dekoolfilters vooreengemiddeldekleurvan 10milligram perliterin het
verzameldeeffluent vande koolfilters
geschat worden opzeker 16000bedvolumes.
Uit eenkostenberekening blijkt dat de
extra kosten vande actieve-koolfiltratie
weliswaar ietshoger liggendan dande
geschatte kosten vaneenaanvullende zuiveringsstap met deionenwisselaar, namelijk
12 tot 14centperkubiekemeter, maar daar
staat tegenoverdat actieve-koolfiltratie een
bewezen techniekis.
Het proefinsrallatieonderzoek wordt
voorrgezet omdemaximalestandtijd van
het koolfilter tebepalen enomdeprestaties
van verschillende kooltypen te
vergelijken. Ç
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