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Afgelopen zomer isbegonnen met deuitbreiding van drinkwaterproductiebednjjOldeholtpade nabij
Wolvega in Friesland meteenonthardin^s- enontkleuringsinstallatie. Vanaf begin 1006 gaat
Vitensonthard enontkleurd drinkwater leveren in Heerenveen enWestsiellin,gwerf. Een dergelijk
project opdezeschaal isuniek binnen Europa. De kosten worden deels,gedektdoorjinancié'le steun
uit BrusselfLIFE).
Het drinkwater in Friesland isover het
algemeen zacht. Een uitzondering hierop is
het water dat productiebedrijf Oldeholtpade
levert in het zuiden vande provincie. Het
water isvan prima kwaliteit, maar vrij hard en
ietsgelig van kleur. Omdat zacht water prettiger isin gebruik voor de klanten,gaat Vitens
dehardheid evenalsde kleur van het drinkwater verbeteren.
Voor het ontharden isgekozen voorde traditionele methode met behulp van pelletreactoren,zoalsdieonder andere op het drinkwaterproductiebedrijf vanSpannenburg wordt
toegepast. Voor het ontkleuren wordt gebruik
gemaakt van ionenwisseling. Dezes nieuwe
ketels voor deontkleuringsinstallatie krijgen
een plek in het bestaandegebouw. De werkzaamheden duren tot eind 2005,maar zullen
geen invloed hebben opdewaterlevering in de
regio.

Innovatief
Deontkleuringsinstallatie betreft een
innovatiefconcept dat gebruik maakt van
anionwisseling met een zeer korte contacttijd
en een hoge uitwisselingscapaciteit. Door efficiënt gebruik van de regeneratievloeistof en
inzet van dead end nanofiltratie wordt de hoeveelheid aftevoeten tegenetaat toteen minimum beperkt. Eénen ander isgebaseerd op het
door VitensOverijssel uitgevoerde proefonderzoek in 1999en 2000opdeproductielocatie St.
Jansklooster en het in 2002gestarte proefonderzoekop productielocatie Spannenbutg.
Het ontwerp van productielocatie Oldeholtpade zal door Vitensook worden ingezet
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alsbasis voor het ontwerp voor ontkleuring
van het drinkwater op productielocatie Spannenburg.

Humuszuren
Bijeen aantal grondwaterpompstations in
Nederland wordt deVEWIN-aanbeveling voor
kleur (10mg PtCo/1)overschreden. Oorzaak
van kleur in hetgrondwater isde aanwezigheid van humuszuren, met name in veenrijke
gebieden. Hoewel deze humuszuren onschadelijk zijn voordegezondheid, geven consumenten in het algemeen devoorkeur aan drinkwater met verwaarloosbare kleur. Kleur is
naast geut en smaakéén van de belangrijkste,
voor deconsument waarneembare waterkwaliteitsparameters.Op zich bestaat geen directe
relatie tussen de fysieke kleur van (drink)water
en degemeten kleur, uitgedrukt in mg/l PtCo
ofin KMn0 4 ofUV-extinctie.Dekleur is sterk
afhankelijk vandeaard vandeorganische stoffen in het grondwater en kan stetk locatieafhankelijk zijn. Een kleurgehalte van 20 mg

A/b.1:

PtCo/1kan zowel lichtgeeloflichtbruin van
kleur ofkleurloos zijn.
Het drinkwatet op productielocatie Oldeholtpade vanVitens Fryslân heeft een klcutgchalte vangemiddeld 15 mg PtCo/1(18mg/l als
KMnOJ en vertoont een lichtgele kleur. Om
tegemoet te komen aan klantwensen in het
voorzieningsgebied heeft Vitens besloten
kleutvetwijdering op het pompstation te gaan
realiseren. Deaanvankelijke opzet wasom de
kleur in het drinkwater via nanofiltratie te
zuiveren. Met de introductie hiervan zou ook
de hardheid van het ruwwatct (2,1mmol/1)
wotden verlaagd naar 1,2 mmol/1.Gezien de
plaats van de productielocatie in het natuurgebied was lozing van een relatiefgrote concentraatstroom bij nanofiltratie naar het
oppervlaktewater echter niet haalbaar. Daarnaast ishet energieverbruik van nanofiltratie
hoger dan met inzet van ionenwisscling.
Vitens besloot daarom ionenwisscling als techniek in tezetten, mede op basis van in het
recente verleden door Vitens Overijssel uitgevoerde proefonderzock op productielocatie St.
Jansklooster1'en vergelijkend onderzoek naar
alternatieve technieken voorde verwijdering
van kleur uit drinkwater 2 '' 3 ' 4 '.Uit deze onderzoeken bleekdat ionenwisseling een technisch
haalbaar proces isvoor kleurverwijdering uit
dtinkwater vooreen relatieflage kostprijs.
Voorproductielocatie Oldeholtpade isvan
doorslaggevende betekenisgeweest het feit dat
met inzet van ionenwisseling een relatief kleine regeneraatstroom moet worden afgevoerd.

Uitwisseling en adsorptie bij anionharsen
In tegenstelling tot het conventionele
ionenwisselingsproces voorde verwijdering
van organische stoffen hebben ptoefonderzoeken uitgewezen dat de uitwisselingscapaciteit
van (macroporeuze) anionharsen voor kleur,
uitgedtukt ingram KMnO^liter hars,veel
hoger kan worden ingezet. Deharsen kunnen
dus effectiever worden belast.Ligtde uitwisselingscapaciteit van dedoot harsleveranciers
opgegeven anionharsen normaliter tussen de
10en 20gram KMnO^liter hats, bij proefonderzoeken iseen uitwisselingscapaciteit tot400
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gram KMnOyliterharsgerealiseerd.Daarnaast
blijkt eenkortecontacttijd voldoendetezijn
voorverwijdering vandekleur.Deresultaten
kunnen wordenverklaard doorhet simultaan
optreden vanadsorptieen ionenwisseling.
Afhankelijk vandeaardvandeorganischestoffeninhetgrondwaterzaldeelsionenwisseling
-uitwisselingvangeladenopgelosteorganischedeeltjes (DOC)metaandeharsgebonden
chloride-ionen -endeelsadsorptie-binnendringingenhechtingvanorganische deeltjes
indemacroporeuze harsstructuur -plaatsvinden.Hetuitwisselingsproces vanioneniseen
relatiefsnelproces,waarbij hoge filtersnelhedenenkortecontacttijden kunnen worden
gerealiseerd.Adsorpticprocessenverlopenveelalmindersnelenvereisenlagere filtersnelhedenenlangerecontacttijden. Indien volledige
ionenwisselingplaatsvindt,zalhetchloridegehalteinhetfiltraat(enigszins)stijgen. Ditis
echtersterkafhankelijk vandeladingende
groottevandeorganischemoleculen.
Experimenten bevestigen resultaten
eerdere onderzoeken
Samenstelling water
Hetruwwater(grondwater)vanpompstationOldeholtpade kenmerktzichdooreen
kleurgehaltevan 18mgPtCo/1(21 mg/lKMn04
en7,5mg/lTOC)enispraktischconstantover
hetgehelejaar.Detemperatuur vanhet ruwwaterisstabielopn°C.Hetkleurgehaltevan
hetdrinkwater, nabehandelingviaplaatbeluchtingeneentweetrapssnelfiltratie, is 15
mgPtCo/1(18mg/lKMn04en5,9mg/lTOC).
Onderzoek ionenwisseling
Vitensbegon inoktober 2002met proefonderzoekopproductielocatieSpannenburg ter

bevestigingvandeonderzoeksresultaten opSt.
Janskloosterendeuitgangspunten voorhet
ontwerpvanproductielocatie Oldeholtpade.
ProductielocatieSpannenburg kenteenhoger
kleurgetalvanhetruwwater (20mgPtCo/1, 27
mg/lKMn04en7,4mg/lTOC),enwordtdaaromminimaalrepresentatiefgeachtvoorde
uitkomsten voorOldeholtpade.
Deproefinstallatie opproductielocatie
Spannenburg(ziefoto's) heeft eencapaciteit
vandriekubiekemeterperuurenbestaat uit
eenfilterkolom met50literhars.Detot nutoe
behaalderesultaten lateneen uitwisselingscapaciteitzientot400gKMnO^literharsbijeen
filterlooptijdvantweetotdriewekeneneen
filtratiesnelheid vantussende50en60meter
peruur.Regeneratiemeteen 10%NaCl-oplossing(hetrégénérant)wordtgestart bijoverschrijding vaneenkleurgetalvan 12 mgPtCo/1
inhetfiltraat.DeNaCl-oplossingwordtdrie
maalhergebruiktalvorensalsregeneraatte
worden afgevoerd.
Hetfilterwordteerstgeregenereerd met
eenoplossingdiedriemaaldefilterkolomis
gepasseerd,gevolgddooreenoplossingdie
twee-enéénmaaldekolomisgepasseerd.Als
laatsteregeneratiestap wordtdeharsgeregenereerdmetdezuivere 10%NaCl-oplossing.Door
dezeregeneratieprocedure wordthetrégénérantefficiënt benut,resulterend ineenveel
kleinerereststroom eneenlager zoutverbruik.
Naregeneratieiseenmassabalansopgesteld
resulterend ineenregenerade-efïïciencyvan
meerdan95procent(desorptiebenadertadsorptie).RegeneratiemetnaasteenNaCl-oplossingeen 1%NaOH-oplossing,zoalswordtaanbevolendoorharsleveranciers,bleekniet
nodig.Indien naverloopvaneenzekeraantal

regeneratiesblijktdatdeverhoudingdesorptie/adsorptiedaaltdoordat regeneratie minder
effectief is,kanalsnogregeneratiemeteen
NaOH-oplossing plaatsvinden (waarschijnlijk
tweemaalperjaar).
Verderisgeconstateerddathetchloridegehalteinhetfiltraatmaarzeerlichttoeneemt,watzoukunnenduidenopeen kleiner
aandeelvanionenwisselinginhetproces
ionenwisseling/adsoptie enadsorptieeen
belangrijkere rolspeelt.Datbijde proefnemingen hogefiltersnelhedenkunnen wordengerealiseerd(tot80m/h),lijktdaarbij incontradictieenduidteropdationenwisselingeen
dominantere rolspeelt.Deprocessenzijnechtersterkafhankelijk vandeaardvandeorganischestof(lading,molecuulgewicht en-grootte).Ommeerinzagetekrijgen indeprocessen
diezichafspelen,wordtmomenteel nader
onderzoek uitgevoerd naarkarakteriseringvan
deorganischestofinhethuidigedrinkwater,
zijndedebeoogdevoedingvoordeionenwisselingsinstallatie.
Eenvergelijking tussendeontwerpparametersbijconventioneleionenwisselingen
hetontwerpvanproductielocatie Oldeholtpadeisweergegeven intabel 1.Geconcludeerd
kanwordendatoptimalisatievandeontwerpparameterseengrooteffect heeft opdehoeveelheidbenodigdeharsenhet zoutverbruik.
Opgemerkt wordtdatconventioneleionenwisselingnormaalwordtontworpen opgeen
doorslagvanorganischestoffen inhetfiltraat
(harsbedwordtnietvolledigverzadigd)in
tegenstellingtot hetontwerpvanOldeholtpade,waarbij weldoorslagistoegestaan(tot10
mgPtCo/I).

Proefinstallatielonenwuselmg.
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Onderzoekdirecte nanofdtraüe
Omdehoeveelheidaftevoeren regeneraat
teminimaliseren zijn verschillendeoptiesgeëvalueerd:afvoerviaderiolering,transportover
dewegnaareen rioolwaterzuiveringsinstallatie, mengingmethetspoelwatervandesnelfilters,natteoxidatieendirecte nanofiltratie.

geweest.Afbeelding 2laathetfluxverloop zien
inde tijd.

Aangeziendevergunningseiseneen
inspanningsverplichting naarnullozingstellen,vallendeeerstedrieoptiesaf Natteoxidatie, gebruikmakend vanzuurstofenwaterstofperoxide1 voorverwerkingvancirca 1.800
kubiekemeterregeneraatopjaarbasis iserg
kostbaar.Directenanofiltratie lijkt vooralsnog
demeestgunstigeoptiegeletopvergunningseisenenkosten,medeingegevendooreerdere
studies5'.

label 1.

Spiraalgewondenencapillaire nanofiltratiemembranenzijngetest.Zoalsverwacht
presteerdendespiraalgewonden membranen
slechtdoorproblemenmetfouling.Dead-end
nanofiltratie,gebruikmakend vancapillaire
membranen (X-Flow,1,5mm)lieteneenduidelijkbeterresultaatzien.Hetregeneraat
splitstzichindenanofiltratie intweestromen:
hetpermeaatenhetconcentraat.HetconcentraatbevatNaClenorganischestoffen. Het
permeaat,datalleenzoutbevat,kanworden
hergebruikt voorregeneratievanhetfilter.
Metdirectenanofiltratie ishetmogelijk het
regeneraateenfactor 10intedikkenbijeen
nettofluxvanminimaal70l/m2.heneenvoedingsdrukvan 10bar.Deretentieop organischestofiserghoog(meerdan99procent).
Voormembraanreinigingbleekgebruikvan
drinkwatervoldoende.Inzetvanreinigingschemicaliè'nistotop hedennietnodig

Voorbeeldenvan hetcarrouseltypevandeinstallatie.
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De organischestofinhetconcentraat
representeert inertcolloïdaalmateriaalenkan
afgevoerd wordennaarde rwziHarlingen.De

rwziHarlingen iseenrelatiefzoutezuiveringsinstallatieengeziendebeperktereststroom(180 kubiekemeterperjaar)vindtvoldoendeverdunningplaats.Indenabije
toekomstzalverderonderzoekplaatsvinden
naarverdereminimaliseringvandeaftevoe-

VergeUjiungparametenconvention«!eninnovatiefontwerp.

parameter

eenheid

conventionele
ontwerp
parameters

innovatieve ontwerp parameters
Oldeholtpade

capaciteit
uitwisselingscapaciteit
regeneratieniveau
filtratiesnelheid
filterlooptijd
KMn04-belasting
harsvolume
contacttijd

mJ/h
gKMnOyl.hars
gNaCl/Lhars
m/h
weken
kgperfilterlooptijd
m'
seconden

810

810

10-20

100-150

150-300

175

5-24

40-60

0.5-1.5

1.5-3.0

±900

±2.000

60

16

400-800

60-100

Tabel2.Resultaatnanojïirrariepilot.

chlorideconcentrarie
kleurconcentratie
PtCo
CZV
voedingsdruk
cross-flow (circularie)snelheid
netto flux
recovery
verwijderingsrendement (kleur)
cyclusrijd (tussentwee reinigingen)

voeding

permeaat

22.500

23.000

21.000

45.000

125

140.000

11.500
10
2
130- > 70

-

concentraat

-

eenheid
mg/l
mg/l
mg/l
bar
m/s
l/m2.h

>90 procent
>99procent
5
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larieisgebaseerdopdegeoptimaliseerdeontwerpparameters(zietabel 1).Eénenander
resulteertineenviermaalminder benodigde
harsvolumeinvergelijkingmeteenconventioneelontwerp.
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50-

0, »

1,00

2,00

3.00

5.00

4.00

7,00

6,00

8.00

Tijd (uur)

Ajb.Ï.

Hetjluxvcrloopbijnono/iltrarit

ionenwisselingsfilter

opslag
regeneraat

nanofiltratie
concentraat afvoer
(hoogkleurgehalte)

gekleurddrinkwater
spoelwater

I80m 3 /jaar

regeneraat
hergebruik

10%NaCI

NF permeaat
(hergebruik NaCI)
spoelwater
van snelfilters

3000rr^/jaar

spoelwater afvoer

|
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Tabtl3.

6.5 MnrVjaar

Schemaontklfuringenregenaaatverweûing.

renregeneraatstroom doorinzetvanbijvoorbeeldbiologischeoxidatie.

VoorOldeholtpadeisnietgekozenvoor
hetontwerp-carrouseltypevanwegehetgrotereruimtebeslag,hethogereenergieverbruik,
hogereinvesteringskostenenuitoogpuntvan
redundantieinvergelijkingmetstatischopgestelde filterkolommen.

ISOOnrVjaar

84ton/jaa-

Ajb. y.

Eenalternatiefontwerpmetcarrouseltype
filters isgeëvalueerdtijdensde voorontwerpfase.Hetcarrouseltypeontwerpisgebaseerdop
eencontinuprocesgebruikmakend vanrelatief
kleinefilters(filtercellen)gemonteerdopeen
langzaamdraaiendplateau.Derotatiesnelheid
vandecarrouselverplaatstdefiltercellendoor
dedriebedrijfscycliionenwisseling/adsorptie,
regeneratieenspoelen(zievooreenimpressie
vaneencarrouseltypeinstallatiedefoto'sop
pagina 36).Hetvoordeelisdeflexibiliteitten
aanzienvanseriëleen/ofparallelleopstelling
vanfiltercellentijdens bedrijfsvoering.

Ontwerp productielocatie Oldeholtpade
Hetontwerpvandeionenwisselingsinstal-

OntwcrpgrondslagenproiuaitlocatieOldeholtpade.
waarde

filterlooptijd
aantalregeneratiesperjaarperfilter
aantalfilters
filterdiameter
hoogteharsbed
bedexpansie
schoonbedweerstand(bij60m/h)
regeneratie:
opwaartsspoelen(decompactie)
neerwaartseregeneratiemet 10%NaCl
neerwaartsspoelen(langzaam/snel)
ruimtebeslag
totaalgeïnstalleerdefilterhoogte
1 BV(BedVolume)- 1 kubiekemeteroplossingper

2

eenheid
weken

16

6
2000
800

mm
mm

100%
100

0.5
2

t/7
area125
7
kubiekemeterhars.

kPa
BV*
BV
BV
m;
m

Deontkleuringsinstallatie (schematische
weergaveinafbeelding 3)heefteenontwerpcapaciteitvan810kubiekemeterperuuren
omvatzesfilters inparallelleopstellingieder
gevuldmetdriekubiekemeteraanmacroporeuzeanionhars.Regeneratiemetzoutwordt
voorafgegaan dooropwaartsspoelenmet
drinkwatervoordecompactievanhetharsbed.
Naregeneratiewordthetharsbedgespoeld
metdrinkwater.Hetspoelengebeurtintwee
stappen:langzame(langduriger)spoelingdie
hetzoutendeorganischestoffen uithetharsbedspoelteneensnelle(korte)spoeling.Dit
laatstespoelwaterbevatwatlaatsterestjes zout
enorganischestofenwordtmethetspoelwatervandesnelfilters behandeld.
Gedurendenormaalbedrijfzijn tenminste
vijffiltersinproductie,terwijlhetzesdefilter
inregeneratieisofookinproductie.Deinstallatieontkleurtjaarlijks6,5miljoen kubieke
meterdrinkwaterengenereerteenregeneraatstroomvan1.800kubiekemeterperjaar.Hergebruikvanditregeneraatbleektechnischen
economisch haalbaardoorinzetvandirecte
nanofiltratie, waardooideaftevoerenregeneraatstroom 180kubiekemeteropjaarbasis
bedraagt,ofwel0,003 procentvandetotale
jaarlijkse drinkwaterproductie.
Tabel3geeft eenoverzichtweervande
ontwerpgrondslagen voordeontkleuringsinstallatievanOldeholtpade.Tabel4geefteen
overzichtvandeverbruikscijfers en afvalstromen.
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Investerings-enexploitatiekostenzijn
geraamd indeverschillendeontwerpfasen.De
kostenramingen intabel5zijngebaseerdop
hetdetailontwerpenomvatten kostenvoor
civieletechniekenbouwkunde,dewerktuigbouwkundigeenelektrotechnische installatieonderdelen enprocesautomatiseringvooreen
ontkleuringsinstallatie inclusiefreststroomverwerkingviadirecte nanofiltratie.

•

•

Procfonderzocken hebbenaangetoond dat
ontkleuringmetmacroporeuze anionhars
technisch haalbaaris;
Optimalisatie vanontwerpparameters,
zoalsuitwisselingscapaciteit vandehars,
filtratiesnelheid, contacttijd en filterloop-

Tabel5.

tijd,resulteren ineencompactontwerp;
Proefonderzock metdirecte nanofiltratie
heeft aangetoond datindikkingvande
regeneraatstroom vande ontkleuringsfiltersmeteenfactor 10mogelijk is,resulterendineenaftevoeren regeneraatstroom
van 180kubiekemeter(0,003%)opjaarbasis;
Deinvesteringskosten vaneenionenwisselingsinstallatie voorhetontkleuren van6,5
miljoen kubiekemeterwaterperjaar zijn
geraamd opruim éénmiljoen euro.De
exploitatiekosten vandezeinstallatie zijn
geraamdop0,04europerkubiekemeter
geproduceerd drinkwater.•"

Investering-enexploitatiekosten.
waarde

Geziendenieuwetoepassingvande
macroporeuzeanionhars,waarbijdeharsen
zwaarder wordenbelastdanonderconventionelebedrijfsomstandigheden, kandeverwachtelevensduurwatoptimistisch zijn ingeschat.
Eengevoeligheidsanalyse laatechterziendat
dekostenperkubiekemeter nauwelijks toenemen(5%)bijeenverwachteharslevensduurvan
driejaar.Bijeenverwachtelevensduur vanéén
jaarwordtdetoename(25%)pasechtmerkbaar.Geziendeproefnemingen totnutoe,
wordtditechter nietalsrealistischgezien.
Conclusie
• Gebaseerdopresultaten uit proefonderzoekenkangesteld wordendatdedrijvendekracht achterontkleuringmet inzet
vanmacroporeuzeanionharseencombinatieisvanionenwisselingenadsorptie;

Tabel4.

investeringskosten*
exploitatiekosten:
afschrijving
onderhoud
energie
NaCl(ioo5S)

hars**
afvoerkosten regeneraat

1.030.000euro
55«
10%
10%

3*
7%
14%(na nano-

filtratie)
0,04euro
totaal exploitatiekosten
perm !
* exclusiefkostengebouw.Deontkleuringsinstallatie isontworpen voorsitueringineenbestaandgebouw.
**harskostenzijngebaseerd opeenverwachtelevensduurvanvijfjaar volgens
harsleveranciers.
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VerbruikscijfersenafvalstromenontwerpproductielocatieOldeholtpade.

NaCl-verbruik(100%)

waarde

eenheid

84

ton/jaar (excl.hergebruik)
ton/jaar (incl.hergebruik)
Wh/m'
m'/jaar
m'/jaar (0.03%,excl. nanofiltratie)
m'/jaar (incl. nanofiltratie)
m'/jaar

25

energieverbruik
harsverbruik
regeneraat afvoer

55

spoelwater

3000

3,2
1800
180

advertentie

ASTRASANDJcontinue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstrootnfiltratie in koelwatercircuits
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