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ordevangroottevantotaalongeveer100
gram/tontoegevoegdijzerchloride (40%).Dit
komtuiteindelijk allemaalinhetmilieu
terecht.

Optimalisatiecoagulatiebij
behandelingoppervlaktewater
totdrinkwater
ING. MlCHIEL DOUDE VAN TROOSTWIJK, WATERDOKTER.NL*

Indedrinkwaterwereldendeindustriewordtuitdiversewaterbronnendrinkwaterenproceswater
bereid.Decomplexiteitvandeinstallatieendedaarbij behorendevasteenoperationelekosten
worden bepaalddoordekwaliteitvanhetruwewaterende.gewensteeindkwaliteit.Alseerstestap
wordt meestaleen(ysisch/chemiscltescheidinguitgevoerd waarbijveelalchemische hulpstojfcn
worden ingezetomgesuspendeerdenzwevend materiaal betera/scheidbaartemaken inbezinkers.
bezinkbckkcns.jlotatie-nnitsen/liters.Indeajgelopen zomeriseenstudie uitgevoerd naardevoordelenvanceugeopnmalisccrdejysisch/chcmischescheiding endedaarbij behorendeoperationeleverbeteringen enfinanciëlebesparingen.Opdiverseplaatsen inNederland zijn monstersoppervlaktewater
genomenwaarwatervoordrinkwater- o/proceswaterbereiding wordtingenomen.Deprimairezuivenngsstapisonderstandaardconditiesgesimuleerd endeuitkomsten vanditonderzoekworden ui dit
artikelgepresenteerd.
Oppervlaktewater bevattalvanopgeloste
enzwevendestoffen. Dezekunnen indiverse
processtappen wordenverwijderd.Opdeze
manier kanmenuitoppervlaktewatergoed
drinkwater ofwatervaniedereanderekwaliteitmaken.
Dezestudierichtzichopdeeersteprocesstapdiewordtgebruiktvoorhet verwijderen
vanzwevendedeleninwater:decoagulatie,
vaakookomschreven eningezetalsdefosfatering.Naastgesuspendeerd materiaalwordt
ookopgelostorganischmateriaalgeabsorbeerdaanhetzwevendemateriaal/vlokken.
Achterliggendegedachteisdateenoptimale
coagulatieeenzogrootmogelijke verwijderingvanorganischmateriaaloplevert.Ditvertaaltzichinlagerezuiveringskosten verderop
inhetprocesenmindernagroeipotenticinhet
distributienet.Medegeziendealsmaarstrengerwordendeeisenrondombijproducten als
gevolgvanchloreringofozononeringvan
organischmateriaal,ishetergbelangrijk deze
processenteoptimaliseren.
Opbasisvaneerdereervaringen,mzowel
deindustriealsdrinkwaterbereiding, lijken
aanzienlijkeoptimalisatiesgoed uitvoerbaar.
Veelcoagulatieprocessen blijken namelijk
alleengebruik temakenvantraditioneleche40
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micaliën,zoalsijzer-ofaluminiumverbindingen.Zijwerkenwel,maardepraktijkelders
heeft geleerddatheteffectiever kan.Dezetraditionelechemicaliënproduceren relatiefveel
milieubelastend slibinrelatiefgroteinstallaties.Hetslibbevatzwaremetalenalskoper,
chroom,lood,nikkel,antimoon enarseeninde

BemonsteringvandeMaasvanafeenveerpont.

mm

Alminstens30jaar wordenzogeheten
Polyacrylamides(PAMofookwelPE)gemaakt,
diedetraditionelemiddelenveel effectiever
maken.Polyacrylamideiseenorganische flocculantenwotdtdoormiddelvaneenpolymerisatiereactiegemaakt.Totophedenworden
zijvooralindeNederlandse industrie
gebruikt.Welwotdt hierendaarbijdedrinkwaterproduktieeennatuurlijke variant,op
basisvanaardappelzetmeel,toegepast.Deze
natuurlijke flocculanten lijkenoverhetalgemeenminderkrachtigeprestatiesalsPolyacrylamidesteleveren;daarnaastbestaathet
vermoedendatnatuurlijke produkteneerder
nagroeiopfilters kunnengeven.Ditartikel
gaatnietinopdeverschillentussen natuurlijkeensynthetischeflocculanten, zoalsPolyacrylamides.
BuitenNederlandworden Polyacrylamides
veelvuldigbijdebereidingvandrinkwatertoegepast.InNederland zijn Polyacrylamides
beschikbaarmeteengoedkeuringvoorgebruik
indrinkwater.
Uitvoering
Inaugustus 2002isopdiverseplaatsenin
Nederlandeenmonster oppervlaktewater
genomen.Degetestewatermonsters zijn
afkomstig uithet Amsterdam-Rijnkanaal,
BethuncPolder,Lekkanaal,Maas,IJsselmeer,
Laak(bijBunschoten),OudeRijnenRingvaart
Vinkeveen.DeviergrotestedeninNederland
makenhun drinkwateruiteenaantalvandeze
waterbronnen.Daarnaastzijn monstersgenomenvananderewaterbronnen inverband met
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plannen voor huishoudwater, proceswater en
defosfatering. Deresultaten van dit onderzoek
worden om privacyredenen geanonimiseerd
weergegeven.Op allemonsters zijn jar-testen
(ziekader),ook wel bekerglasproeven
genoemd, uitgevoerd.

Bevindingen
Uit detesten isgebleken dat significante
verbeteringen in debedrijfsvoering van
bestaande installaties haalbaar zijn. Dit is
tevens vanbelangvoor installaties die capaciteitsgelimiteerd zijn en nieuwbouw projecten.

Jar-testen
Met eenjar-tester kan desituatie terplekkeworden nagebootst,jat ishet Engelse woord voor
pot cq.bekerglas.Her apparaat bestaat uit een aantal bekerglazen met roerders.De roersnelheid kan tussen de 20en 250omwentelingen perminuut worden gevarieerd. Roerders kunnen
gemakkelijk inen uit devloeistof Om resultaten tekunnen vergelijken verdient het aanbeveling volgens een vasteprocedure aangaande testvolume, mengtijd en roersnelheid te werken.
Het isvan belangdat men zich realiseert dat dein dejar-tester gehanteerde condities naar alle
waarschijnlijkheid anders zijn dan indepraktijk. Dit isniet tevoorkomen. Eengeoefend oog
weet hoede testgegevens het bestenaar depraktijk vertaald kunnen worden.De onderlinge
vergelijking vanjar-testgegevens vanverschillende warersoorten wordt vergemakkelijkt als
men dezein eengrafiek uitzet alsderelatieve troebelheid tegende dosering.

Samengevat zijn de twee belangrijkste
bevindingen:
• Met het gebruik van een voor drinkwater
goedgekeurde Polyacrylamide kan het
gebruik van traditionele hulpstoffen, die
in dedrinkwaterbereiding worden toegepast (ijzer/aluminiumzouten), flink (50 à
75%)worden teruggedrongen. Om dit
inzichtelijk te maken isvan de besparingsgegevens één staafdiagram gemaakt (zie
afb. 1).Hierin staat per soort water aangegeven wat dehaalbare reductie in ijzerverbruik isdoorgebruik van ijzerchloride,
gecombineerd met Polyacrylamide ten
opzichte van het gebruik van alleen ijzer.
Eenniet teonderschatten bijkomend voordeel isdat met de reductie van het gebruik van
de traditionele chemicaliën ookeen aanzienlijkereductie van het slibvolume plaatsvindt,
wat zich vertaalt in lagere bewerking- en
afvoerkosten en een lagere belasring van de
slibdroogbedden, waardoor hogere droge stofgehaltes makkelijker haalbaar worden. Daarnaast wordt de'onbewust' aan het milieu toegevoegde hoeveelheid zware metalen met 50à
75procent verlaagd.
Met het gebruik van een voor drinkwater
goedgekeurd Polyacrylamide naast de traditionele hulpstoffen krijgr men tevens
een betere waterkwaliteit.
Deonderlingevergelijking vanjar-testgege-
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lingstap leidt tot een lagerebelasting van de
test van de installatie.Verlaging vande hoeveelheid organisch mareriaal voorafgaand aan
het ozon-koolfiltratie proces zaldit proces efficiënter laten verlopen tegen lagere energie- en
reactievatiekosten. Door een lagere hoeveelheid gesuspendeerde stofkan de putverstopping danwei weerstand bij infiltratie dalen.

Degeteste watermonsters geven een beeld
zoals in afbeelding 2tezien is.Uit alle monsters blijkt dat met gebruik van Polyacrylamideeen lagere troebelheid en dus betere waterkwaliteit haalbaar istegen lagerekosten. Een
betere waterkwaliteit uit de eerste behande-
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Gaatmen uit vaneenmalige investeringskosten inaanmaak endoseerapparatuur van10
à25.000euro,extra kostenvoorchemicaliën van
maximaal0,0008europerkubieke meter behandeldwater,dan kan men deglobalejaarlijkse

ExtraverlagingtroebelheiddoorPEbijbron4.
Exlra verlaging Iroebelheid door gebruik PE
Bron 4

Reductie in i j z e r c h l o r i d e d o s e r i n g d o o r g e b r u i k
Polyacrylamide.
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vensvanverschillende watersoorten wordt vergemakkelijkt alsmen dezeineengrafiek uitzet
alsderelatievetroebelheid regendedosering.De
werkelijke procescondities zullen wat afwijken
vandegestandaardiseerdejar-test.Hetgaat hier
immersom eenbenchmark tussenjar-testgegevensvanverschillendewaterbronnen en niet om
extrapolatie naar het werkelijkeproces.

Reductieijzerchloridedoor^ebruikPolyacrylamide.

90%
80% J
70%
• | 60%
S 50%
£ 40%
as 30%
20%
10%
0%

•••«•

88%

ijzerchloride dosering (mg/t Fe)
(PE = 0,1 mg/l)
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•FeCI3 na 10 min. bezinken

- m e i PE na 10 min. bezinken
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rechtstreeksebespatingop productverbruik
eenvoudiguitrekenen.Debesparingzal tussen
de50en75procent liggen.Vergeetniet een
evenredigdeelvandeslibverwerkingskosten in
dezerekensom meetenemen.Dezezijn sterk
afhankelijk vandelokale omstandigheden.
Eenaantal praktijkgegevens: vrijwel gratis
afvoer ten behoevevangebruik zuiveringen
elders,slib indikken op eengehuurde centrifugeà200europer ton (drogestof),storten 17
euro per ton,vervoer 5à 15euro per ton, exclusiefeventuele bemiddelingsdiensten en
arbeidsloon eigen personeel. Hierbij zijn indirect lagere kosten door bijvoorbeeld een lagere
ozonproductie (stroomrekening) of minder
frequente reactivatie van actieve kool,als
gevolg van een lagergehalte organische stof,
buiten beschouwing gelaten.

Ervaringen
•

Capacitcitsverhoging met dezelfde installatie mogelijk.
Gebruik van Polyacrylamide verhoogt de
bezinksnelheid aanzienlijk. Hierdoor kunnen
te klein geworden installaties alsnog een hogerecapaciteit halen dan waarvoor zewaren ontworpen,zonder dat opnieuw geïnvesteerd
hoeft te worden.
•

Polyacrylamide zorgt voor schoner water
en stabielere procesvoering.
Ervaring elders heeft geleerd dat men over
het algemeen met gebruik van ijzer/aluminium en Polyacrylamide een lagere troebelheid
en dus schoner water kan produceren dan met
ijzer/aluminium alleen. Ditonderzoek bevestigt dit (zieook afheelding 2).
Direffect wordt veroorzaakt doordat vooralde ijzer vlokjes zwakzijn en bij hoge mengingintensiteit snel stukgeslagen worden en
zichdaarna niet herstellen, terwijl voor een
goede coagulatie over het algemeen veel mengenergie nodig is.Gebruik vaneen Polyacrylamide lost dit probleem op.

Vlokmiddelen
Vlokmiddelen zijn niets nieuws.AlindeSanskrietliteratuur (ongeveer 2000voor Christus)
werdgesproken over vlokmiddelen.Toendiende natuurlijk stijfsel voor het uitvlokken van
natuurlijke verfstoffen.
Verschil coagulant-jlocculant
Debegrippen coagulant en flocculant worden in depraktijk vaakdoorelkaar gebruikt
ondet de noemer vlok(hulp)middelen. Het verwijderen vanzwevend materiaal verloopt via
tweena elkaar verlopende mechanismen: coagulatieen flocculatie.
Zwevende delen in oppervlaktewater zijn meestal negatiefgeladen.Doordezelading stootten zeelkaar af houden zeelkaar alshet warezwevend en willen dus niet bezinken. (Men kan
dit ongeveer vergelijken met tweemagneten, houdt men deze met dezelfde pool tegen elkaar,
dan stootten zeelkaar ookaf) Doorgebruik van een positiefgeladen coagulant (bijvoorbeeld
een ijzer ofaluminium bevattend product) wordt deze ladinggeneutraliseerd en kunnen eerder niet bezinkbare deeltjes, doordat zeelkaar niet meer afstoten, welbezinken.Ditzieter een
beetje uit alsminuscuul kleine vlokjes danwei een soort nevelin water.Overhet algemeen
bezinken zulke minuscule vlokjes slecht.Doordedoseringop tevoerenzaldecoagulant daardooruiteindelijk ookalsflocculant gaan werken waardoor desuperkleine vlokjes groter
worden en beter bezinken.Extra hogeslibproductie iseen vervelend neveneffect.
Hier zit deoverlap,cqverwarring, tussen het begrip vlokmiddel en vlokhulpmiddel.
Een flocculant isin staat om dehele kleinezwevende deeltjes in water tot goed verwijderbarevlokken -samen te latengroeien.Omdat het molecuul groot is,treedt ereen wisselwerking met het oppervlak van het zwevende deeltje op.Populair gezegd isde werkingeen beetje
tevergelijken met een spin diemet zijn langearmen kleinedeeltjes in zich opvangt.

Conclusies
Het optimaliseren van de coagulatiestap
door aanpassingen in de procesvoering heeft de
volgende voordelen:
• schoner water na coagulatie tegen lagere
kosten,
• capaciteitsverhoging mogelijk met dezelfde installatie,
• directe duurzame besparingen van 50à75
procent op slibproductie/afvoer en chemicaliën haalbaar,
• mogelijk nog hogere totale besparingen in
procesvoering.

gedeelte te bereiken doordeinzet van een
additioneel hulpstofje: de Polyacrylamide.

Aanbevelingen
Dezerapportage iseen eersteaanzet met
interessante perspectieven. Het isaan te raden
ter plaatse aanvullend onderzoek uit te voeren
om preciezer na tegaan wat in de individuele
situatie dedaadwerkelijke mogelijkheden in
het proces zijn. *
*Waterdokter.nl iseen bedrijfin oprichting dat zich bezighoudt met watetbehandehngsprocessen.

Dezevoordelen zijn voor het grootste

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons. en houdendeze voor u in de hand
Grondboorbednjf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in
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• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

J grondboorbedrijf

haitjema b.v.
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