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ging zijn met elkaat vergeleken.Naast de
minerale zuren zwavelzuur en zoutzuur komt
ook kooldioxidegas in aanmerking, dat in
watet alseen zwakzuur reageert. Bij introductie van kooldioxide in water wordt koolzuur
gevormd, waarna zichafhankelijk van de pHwaarde een evenwicht instelt tussen fysisch
opgelost kooldioxidegas en deproducten koolzuur, waterstofcarbonaat en carbonaat:
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Aldezevormen van koolzuur zijn natuurlijke bestanddelen van water.
Vitens koosvrij snel voor kooldioxide, vanwegedevelevoordelen ten opzichte van de
minetale zuren:
Verzouten van drinkwater wordt vermeden omdat dechlotide- c.q. sulfaatconcentratie niet toeneemt. Dit isbelangrijk voor
decorrosie-indexvan het water;
Kooldioxide in drinkwatetkwaliteit is
mindet duur dan mineraalzuren in drinkwaterkwaliteit;
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Pompstation Spannenburg had nadeinvoering van diepereontharding tot 1,2inmol/1te kampen
met verkorte looptijden van denajïltcrs en kalka/zetting 111 leidingen, op meetapparatuur en kleppen.
Ook deconsument ondervond meer hinder van kalka/zetting dan voorheen, Deoorzaak hiervan bleek
derelatief hoge pH-waarde van het ontharde water. Om deproblemen teverhelpen iskooldioxidcdoseringgeïntroduceerd. Na ongeveer 1.5 jaar bedrijfservaring blijkt dit ecu enorme kostenbesparing op
te leveren:de looptijden van de uajilterszijii verdubbeld van deoorspronkelijke 45 uur naar 90 uur.
Daarnaast blijven kleppen, leidingen en meetapparatuurvrtj van kalka/zetting. Ook de consument
kan het verschil merken doordeveel lagere kalka/zetting opde huishoudelijke apparatuur.
Pompstation Spannenburg ismet een
drinkwaterafgifte van 25miljoen kubieke
meter perjaar degrootste productielocatie van
Vitens.Het water wordt gewonnen in Spannenburg en Oudega opeen diepte van 80à100
meter. Het grondwater bevat veelijzer, calcium, ammonium en methaan. Via plaatbeluchting, snelfiltratie, ontzuring, ontharding met
natronloog en nogmaals snclfiltratie wordt het
grondwater opgewerkt tot drinkwater.
In Spannenburg werd tot 2001onthard tot
een hardheid van 1,5mmol/1.Sinds de nieuwe
drinkwatctwet (Waterleidingbesluit 2001)
wordt opSpannenburg onthatd tot 1,2
mmol/1. Dit werd tot begin 2003in deelstroom
uitgevoerd. Daarom bedroegde ingestelde
waarden voor hardheid na de reactoren nog
maar 0,75mmol/1en washet loogverbruik
dienovereenkomstig hoog.Uit analyses en
berekeningen bleek dat de verzadigingsindex
van het water uit de reactoren +0,95bedroeg.
Alsgevolghiervan gaat de afzetting vanCalciumcarbonat in het water ooknogna verlaten
van de reactoren door.Deze 'na-ontharding'
heeft zichin eersteinstantie gemanifesteerd in
neerslag opdenafilters. Delooptijd van de
nafilters liepin 2001terug van 60uur naar45
uur en het spoelwaterverbruik nam toe met
150.000kubieke meter perjaar.Analysevan het
spoelwater van denafilters toonde aan dat het
materiaal wat van de nafilters komt, voornamelijk Calciumcarbonat is.Daarnaast zijn
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Bevoorraden en omgaan met kooldioxide
zijn arbotechnisch eenvoudig en veilig.
Bovendien veroorzaakt kooldioxide geen
corrosievan materialen in de omgeving;
Kooldioxide maakt een exactere pH-regeling mogelijk tegen lagere investeringskosten (zieafbeelding 1).

problemen ontstaan door kalkafzetting op
kleppen, afsluiters, meetappatatuur en leidingwerk. Ook nam de weerstand in de leidingen significant toe.Na inspectie van de leidingen (afvoer individuele reactoren) bleek door
de kalkafzetting het doorstroomde oppervlak
circa30procent verkleind te zijn.

Afbeelding 1 toont een vetgelijking van
een neuttalisaticcurvemet het zwakzute kooldioxideen een sterk mineraalzuur. Het vlakkereverloop van decurvemet kooldioxide laat
zien dat ookdicht bij het equivalenticpunt
injectie met kooldioxide slechts kleine pH-verschuivingen per zuurhocveelheid oplevert.
Hietdoot wotdt het doorschieten naar een te
lagepH praktisch onmogelijk. Zodoende vereist kooldioxide geen ingewikkelde regeltechniek. Bovendien iscontinu doseren van kleine,
variabele hoeveelheden zuur gemakkelijker uit

Om de problematische na-ontharding te
verminderen en de filterlooptijd vande nafilters terug naar 60uur te brengen, overwoog
Vitens een zuurdosering in het effluent van de
onthardingsreactoten in tevoeren. Verschillende chemicaliën diezorgen voor pH-verla-
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Kalkajzetttrçgopdeoverstortvane'e'nvandereactoren.
tevoeren met een gasdan met een vloeistof
Dit isvooral belangrijk wanneer de pH-rcgeling in leidingwerk met propstroming wordt
uitgevoerd.

snappen van kooldioxide in de bedrijfsruimte,
het risico opher verstoren van de bedrijfsvoering,dekosten van de installatie en de onderhoudskosten.

Voorde injectie van kooldioxide in water
staan veletechnieken ter beschikking, die
ingezet worden afhankelijk van de randvoorwaarden. Oppompstation Spannenburg diendede injectie zodicht mogelijk bij de bron te
gebeuren om kalkafzetting in leidingen en op
kleppen te voorkomen. Dit betekent dat iedere
reactor een eigen kooldioxide-injectie nodig
heeft. Verder moest de techniek eenvoudig
zijn, onderhoudsarm en niet duur.

Eénvan de twaalfreactoren is uitgezocht
om tedienen als pilotopstclling.

Aangezien Spannenburg twaalf onthardingsreactoren parallel bedrijft, waren de laatstedrie eisen van bijzondere betekenis. Daarom hebben Vitens en gasleverancier Messer
samen deeenvoudigste technieken ter plaatse
op hun werking getest. Dit waren:
vorming van eengasdeken boven de
waterspiegel van de onthardingsreactor,
en
injectie in de waterfase met een filterkaars
gepositioneerd boven het pelletbed.
Debeoordeling van elke techniek is gedaan
op basis van effectiviteit, het risico op het ont-

In de reactoren bevindt het zandbed zich
circa twee meter onder dewaterspiegel. Boven
het zandbed verbreedt zich de reactor,zodat de
waterstroming afneemt en uitspoeling van
pellets vermeden wordt. Het effluent van een
reactor verzamelt zich m een ringvormige
overstort, vanwaar het water viazes leidingen
decentrale afvoerpijp instroomt. Iedere reactor
isafgedekt met een losdeksel,die meerdere
royaleopeningen heeft voor bijvoorbeeld
bemonstering en het plaatsen van sondes.De
testreactor heeft een capaciteit van 260 kubieke
meter per uur. Debeide injectietechnieken
werden bij verschillende doseringen kooldioxide toegepast (2kg/u, 3,6kg/u, 5,5kg/u en 7,8
kg/u).Iedere instelling werd minimaal twee
uur bedreven, voordat water en gasfase
bemonsterd werden. In degasfase werd de
evenwichts-kooldioxideconcentratie op diverse
hoogtes boven het wateroppervlak gemeten. In
dewaterfase werden onder andere de pH-waar-

degemeten en deconcentraties kooldioxide,
HC0 3 "en C032".Dewaterfase werd bemonsterd in deoverstort van de reactor envia een
monsterkraantje circa drie meter na dereactoruitgang. Deanalyses zijn uitgevoerd op het
waterlaboratorium van Vitens in Leeuwarden.
Tussen bemonstering en analyse ligt minimaal
vier uur tijdsverschil.
Deeffectiviteit van de injectie met kooldioxide werd beoordeeld aan de hand van verandering vandezuurgraad en de verzadigingsindex.Het blijkt dat alle doseermogelijkheden
ongeveer dezelfde effectiviteit hebben. Bij een
dosering van 5,5kg/h bedraagt de uitgaande
verzadigingsindex uit de reactor ongeveer +0,3
voorde filterkaars. Voordegasdeken ligt deze
index ongeveer 0,1hoger. In het nafilter vindt
ook nogeen verlaging van dezuurgraad plaats
door nitrificatie. Hierdoor daalt de verzadigingsindex ook nogeens met ongeveer 0,4.Om
uiteindelijk rond deo uit te komen is een
waarde in deafvoer van dereactor van+0,4
gewenst. Voordeuiteindelijke situatie zal de
waarde van 5,5kg kooldioxide per uur per reactor alsuitgangspunt dienen.
Naast deeffectiviteit zijn de risico's van
ontsnappen vangasgeïnventariseerd. HierH20
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degasvormige toestand wordt de kooldioxide
naar de reactoren geleid. Hierin wordt dekooldioxide in contact gebracht met het water,
doordat het gas viaeen lans alseen gasdeken
uitvloeit over het wateroppervlak. Door middel
vandiffusie lostde kooldioxide op in het water.
Daarnaast wordt een deel van de kooldioxide in
het water 'geslagen' indeoverstortgoot en
afvoerend leidingwerk.
Uithet proefonderzoek bleekdat geen
kooldioxide-emissies teverwachten waren.
Om het risicogeheel uit te sluiten isopdivetse
plaatsen in het reactorgebouw detectieapparatuur aangebracht. Totdusver werdgeen enkele
verhoogde waarde gemeten en heeft dus ook
geen enkelemaal een overschrijding plaatsgevonden van deMAC-waarde.

DeomharimgsreactorenvanSpannenburg.

voor zijn in de reactor bovendewaterfase verschillende kooldioxidemetingen uitgevoerd.
Daarnaast zijn buiten dereactor metingen uitgevoerd.DeMAC-waarde voor kooldioxide
bedraagt 0,5volumeprocent. De metingen
ondei'het rcactordcksel hebben aangetoond
dat de fdterkaarsoptic de laagste kooldioxidewaardes boven het wateroppervlak levert en
zodoende de meest veilige doseringsmethode
lijkt. Dit islogisch,omdat de kooldioxide in
het water wordt geinjecteerd in tegenstelling
tot degasdosering boven de waterspiegel.Bij
dedosering in degasfase boven het wateroppervlak werd een scherp en stabiel concentratieprofiel alsfunctie van de hoogte boven het
wateroppervlak gemeten.Dereactoten hebben
het voordeel dat zemet een losdeksel geheel
overkapt zijn. Doordat continu water wordt
afgevoerd viaoverstortranden en lucht meegevoerd,wordt voortdurend verselucht uit de
omgeving aangezogen.Dit bemoeilijkt het
ontsnappen van kooldioxide.Tijdens het
onderzoek wasdeconcentratie van kooldioxide
indeomgeving van de reactoren niet verhoogd. Demaximaal toelaatbare doseringis
voor de filtetkaars 7,8kg/u en voor dedekendosering 5,5 kg/u.
Degeteste injectietechnieken vertoonden
weleen belangrijk verschil bij de beïnvloeding
van de bedrijfsvoering. Detoepassing van een
filterkaars net boven het gefluïdiseerd bed veranderde destroming in detopsectic zodanig,
dat een significante uitspoeling van zeer fijn
zand optrad. Degasdeken beïnvloedde de
bedrijfsvoering niet.
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Voorbeidesystemen geldt dat de installatiekosten beperkt zijn. Degasinstallatie wordt
gehuurd.Alleen leidingwerkgeldt als installatiepost. Bijkomend voordeel van dedekendoseringisdat dedoseerlans geen contact met
het water heeft, waardoor dezegeheel onderhoudsvrij is.
In detabelzijn allecriteria en resultaten
nog eens samengevat voor degeteste systemen.
Opbasis van bovenstaande evaluatie is
gekozen vooreengasdeken boven de waterspiegel door middel van een puntlansdosering.
Vanafjuli 2002wordt opSpannenburg aan
alleonthardingsreactoren kooldioxide toegevoegd viaeen gasdeken opde waterspiegel.De
dosering vindt plaats vanuit een opslagtank
met vloeibare kooldioxide.Na verdamping tot

Tabel 1.

Evaluatievande resultaten.

gasdeken

filterkaars

++
effectiviteit
++
++
ontsnappenC02
+
verstoren
bedrijfsvoering
++
±
±
installatiekosten
++
onderhoudskosten
++
beperkingen
^ 5,5kg/u uitspoelen
(vanwege
van
emissie)
pellets

Ineerste instantie isbegonnen met een
doseringvan 5kg/u. Deverzadigingsindex van
het reine water daalde indezeperiode van+0,6
naar 0,0.Daarna isbesloten dedeelstroom die
niet viadeonthatding liep,ook te ontharden.
Door dezeacne isde cmdhardheid vandereactoren 1,2 mmol/1in plaats van 0,75 mmol/1.
Hierdoor kon dedosering van kooldioxide
worden verlaagd naar de huidige instelling
van 3kg/u voorde kleine reactoren en 6kg/u
voordegrote reactoren, welkecontinu in
bedrijfzijn.
Deuiteindelijke effecten van de kooldioxide-installatie zijn:
• Deverzadigingsindex van het uitgaande
reinewater isgedaald van+o,c?naaro;
• Delooptijden vandenafilters zijn toegenomen van 45naar meer dan90uur, wat
heeft geleid tot een spoelwaterreductie van
325.000kubieke metet perjaar;
• Inde leidingen en opdekleppen en meetapparatuur komt geen kalkafzetting meer
voor.Ook iserveelminder kalkafzetting
bij de consument.
Delangere looptijden van de nafilters hebbengeleid tot een behoorlijke reductie in
spoelwater en daardoor in kosten. Hierdoor is
de terugverdientijd voorde kooldioxidedoseringopSpannenburg korter dan tweejaar. De
verwachting isdat de looptijd van de filters dit
najaat nogverder zal worden opgerekt tot 105
uur. Dit resulteert in een extra spoelwaterreductie van 80.000kubieke meter perjaar. Deze
voordelen en de lage kosten voor het systeem
hebben er toegeleid dat ook productielocatie
Noardburgum inmiddels isvoorzien van kooldioxidedosering.

