PLATFORM

Verwijderingvankleur
uitdrinkwaterdoor
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BIJeenaantalßrondwaurpompstations mNederlandwordtdeVEWIN-uanbevcliugvoorkleur
(10 mgPr/lopdePt/Co-schaal]overschreden.Indirartikelwordteeninnovatie/totaalconcept
gepresenteerdvoorkleurverwijdering uitdrinkwater.Uitproefinstallatie-onderzoek bijItetpompstation SintjanskloostervanWMO blijkt verwijdering vankleurdoormiddelvauanionenwisseling
mogelijk metecuextreem kortecontacttijd. Doorefjicieurgcbniik van de regeneratievloeistof en
hergebruik van deregeneratievloeistof na natteoxidatievaudeorganischestojissprake van een
procesmetvrijwelgeen afvalstromen.
Dekleurvandrinkwater wordtvooral
bepaalddooreenhogeconcentratieaan
humuszuren inhetwater.Hoeweldeze
humuszuren onschadelijkzijnvoorde
gezondheid,gevendeconsumenteninhet
algemeendevoorkeuraandrinkwater metverwaarloosbarekleur(hetwaterinhetwittebad
magernietgeeluitzien]enbovendien hechten
zeaaneenconstantekwaliteit.Kleurvan
drinkwater isnaastgeurensmaakéénvande
doorconsumenten waarneembare waterkwaliteitsparameters.

Hetdrinkwater vanpompstation Sintjanskloosterbevateenrelatiefhogekleur(14mg
Pt/l).WMO streeft naareen kleurverwijdering
van50 procentomzo onderde VEWIN-normte
kunnenkomen.HetwatervanSintJanskloos-

regeneratiesectie

Afb. 1:

Schematischeweergavevan deproefinstallatie

terisbijuitstekgeschiktvooreenbehandeling
meteenanionenwisselaaromdatdehumuszurennegatiefgeladenzijnbijeenneutrale
drinkwater-pH.Vanwegede geringeervaring
metanionenwisseling bij dedrinkwaterbereidingbeslootWMO proefinstallatie-onderzoek
uittevoerenensteldeals hoofddoelen:
Steldemogclijkhedenvastvanimplementatievananionenwisselingindesituatie
Sintjansklooster;
Steldemogelijkheden vastvanbeperking
enhergebruik vanderegeneratievloeistof;
Geefinzichtindekostenvanhetanionenwisselmgsprocesenverwerkingvande
regeneratievloeistof
De proefinstallatie
De proefinstallatie betreft eencarrousel
met 30 kolommen1)(ziefoto).Dekolommen
zijnonderverdeeld indriesecties:de
productie-,regeneratie-enspoelsectie.In
afbeelding 1 isdeproefinstallatie schematisch
weergegeven.
Dcproducticsectic['25kolommen!
Indeproductiesectie vindtdevcrwijde-

DelSEP-proejInstallatieteSintJaraklooster.

Voorkleurverwijdering bijgrondwaterlocatieskomenopditmomenttweeprocesstappen inaanmerking.Nanofiltratieis
aantrekkelijk als tegelijkertijd meerderewaterkwaliteitsparameters (vooralhardheiden
kleur)verbeterd moetenworden.Als hetwater
meteentehogekleuralzachtisofalserop de
desbetreffende locatiealeenonthardingis
gerealiseerd,heeftadsorptievande kleuraan
eenmacroporeuzesterkbasischeanionenwisselaardevoorkeur.Ditwordtvooralveroorzaaktdoordat kleurverwijdering metzo'n
anionenwisselaar eenrelatiefgoedkopeprocesstap is. Vooronderzoek naardezeenandere
behandelingsmethoden zijn eerder
beschreven2)-')^).
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ring van de kleur uir het water plaats.De leegbedcontacttijd per kolom is23seconden en de
lineaire snelheid 80m/uur. Dezeextreem korte
contacttijd en hoge lineaire snelheid zijn
mogelijk door de hogeadsorptiekinetiek bij de
adsorptie van humuszuren aan de anionenwisselaar. Dezeanionenwisselaar bezit bovendien een hogeadsorptiecapaciteit voor humuszuren. Iedere4,8uur zijn de kolommen een
positie in derichting van de regeneratiesectie
opgeschoven. In totaal isde looptijd van elke
kolom vóór regeneratie circavijf dagen
geweest.
De recjeneraticsectie [j kolommen)
Inde regeneratiesectie vindt de regeneratie plaatsvan deanionenwisselaar. Deeerste
periode isgeregenereerd met vijf procent
(w/w) natronloog en tien procent (w/w)
natriumchloride ingedemineraliseerd water
volgens aanbevelingen van de fabrikant van de
ionenwisselaar, uiteindelijk alleen met tien
procent (w/w)natriumchloride. Zowel de
natronloog alsdeaanbevolen hogere temperatuur (30°C)bleken niet noodzakelijk voorde
gewenste regeneratieopbrengst. De regeneratie isin tegenstroom uirgevoerd:demeest vervuilde kolom komend uit deproductiesectie is
in eerste instantie behandeld met de meest
vervuilde regeneratievloeistof Dekolom in de
positie voor despoelsectie isbehandeld met
schone regeneratievloeistof Hiermee isde
capaciteit van deregeneratievloeistof effectief
gebruikt. In afbeelding 2ishet verloop van een
regeneratie van een individuele kolom weergegeven opeen willekeurig tijdstip tijdens het
onderzoek. Bijgaande foto geeft een impressie
van sterk vervuilde tot schone regeneratievloeistofweer.
De spoelsectie (2 kolommenl
In despoelsectie isdeionenwisselaar in de
kolom gespoeld met drinkwater om het achtergebleven natriumchloride van de regeneratievloeistofte verwijderen. Ineerste instantie
isdespoelvloeistofaangezuurd tot pH 2om de
vijfprocent natronloog te neutraliseren vanwegeoptredende ontharding inde proefinstallatie.Bijgebruik van alleen tien procent (w/w)
natriumchloride als regeneratievloeistofis
aanzuren van despoelvloeistofniet noodzakelijk.

Voorspelling doorbraak in de individuele kolom
Dedoorbraak van kleur bij de individuele
kolommen in deproefinstallatie is voorspeld
met een adsorptiemodel. Hiermee zijn de
omstandigheden van het proefinstallatieonderzoek bepaald.In afbeelding 3isnaasr de
voorspelde doorbraakcurve eengemeten doorbraakcurve weergegeven.Berekeningen met
het adsorptiemodel laten zien dat zeer korte
22
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DOC (gC/l)

Tijd (uren) - •
Afo. 2:

DOC-concentratiesindere^eneratievloeistofopeen willekeurigtijdstiptijdenshet proqfiiistadarieonderzoek.

contacttijden mogelijk zijn; met dit adsorbens
isdit ook in depraktijk haalbaar. Bijdezezeer
korte contacttijden (minder dan één minuut)
isweliswaar sprake van directe doorbraak van
kleur (zieafbeelding 2),maar omdat een kleurverwijdering van circa 50procent wordt nagestreefd, isdezedirecte doorbraak geen enkel
probleem.Kortecontacttijden geven een
compacte installatie en beperken de investeringskosten.

veryvan nanofiltratie 75procent is,kan het
verbruik met een factor 4beperkt worden (het
permeaat wotdt dan hergebruikt). Een andere
mogelijkheid ishet toepassen van tegenstroom-regeneratie (zieook'De proefinstallatie').Uit het proefinstallatie-onderzoek blijkt
dat een recovery van99,99procent (indikkingsfactor 10.000ofeen verbruik van één liter
regeneratievloeistofop tien kubieke meter
behandeld water) zonder problemen gehaald
kan worden.

Verwerking van de afvalstroom en
hergebruik

Dezevorm van regeneratie berust op hetzelfde principe alsde pseudo-moving bed techniek bij het beladen van actieve-koolkolommen.Omdat eropdeze manier efficiënter
gebruik wordtgemaakt van de regeneratievloeistofis het mogelijk het verbruik met minstens een factor 4te beperken.Toch blijft ook
dan nogeen substantiële reststroom over.Voor
SintJansklooster met een waterproductie van
vijfmiljoen kubieke meter perjaar zou nog

Bijelke ionenwisselingstoepassing, zoook
hier, vergt de regeneratievloeistofnadere aandacht. Eén van dedoelstellingen van het
onderzoek washet beperken van het verbruik
vanderegeneratievloeistofen daarmee ook het
beperken van de afvalstroom. Een mogelijkheid dit verbruik te beperken ishet toepassen
van dead-end nanofiltratiesi. Wanneer dereco-

Impressievcmsterkvervuildetotschoneregeneratievloeistof
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t Doorbraak (Ceff/Col

geraamd opvijfofzeseurocent per kubieke
meter behandeld water.
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Voorspelde engemcun

doorbraakcurve bij zeer korte contaetnjd (EBCT=23 sec).

steeds 500kubieke meter vloeistofverwerkt of
afgezet moeten worden. Devloeistof bestaat
uit een brijn (10gew%NaCl)diestroperig en
zwart isdoordehogeconcenttatie humuszuren (30gC/l).Het isniet mogelijk dezevloeistofzonder meer te lozenofte storten. In het
kader van dit onderzoek isdehaalbaarheid van
natte oxidatie onderzocht. Bijhoge temperatuur en druk worden de humuszuren geoxideerd tot C0 2 en H 2 0.Na deoxidatie resteert
een heldere keukenzoutoplossing die heigebruikt kan worden bij de regeneratie van de
ionenwisselaar.

Het totaalconcept
Het onderzoek heeft laten zien dat kleutverwijdering in een zeer compacte installatie
mogelijk is.Voor het behandelen van de totale
productie van SintJansklooster (vijf miljoen
kubieke metet perjaar) iseen adsorbensvolume van zes kubieke meter alvoldoende.Dit is
mogelijk door het toepassen van een kort
filterbed tecombineren met een zeer hoge
filtratiesnelheid.

Deregeneratie verloopt bijde heersende
omgevingstemperatuur (io°C) voorspoedig
wanneer gebruik wordt gemaakt van een regeneratievloeistof met uitsluitend NaCl.In de
proefinstallatie ishet verbruik van regeneratievloeistofbeperkt door het toepassen van het
tegenstroomprincipe waarbij de kolommen in
een carrousel ronddraaien. Ineen fullscale
installatie kan dit tegenstroomprincipe ook
gerealiseerd worden door tussenopslag van de
gebruikte regeneratievloeistof Opdeze manier
kan een indikkingsfactor van 10.000behaald
worden.
Degebruikte regeneratievloeistof kan
worden teruggewonnen door oxidatie met
zuurstofen waterstofperoxide bij hoge temperatuur en druk. Doordeverbranding van organische stoffen kan deze bewerking zonder
extra energie-inbreng worden uitgevoetd. Op
dezemanier wordt een processtap (vrijwel)
zonder afvalstromen gerealiseerd.

Uit het proefinstallatie-onderzoek blijkt
dat kleurverwijdering door middel van anionenwisseling in combinatie met oxidatie van
deafvalstroom voor hergebruik haalbaar is
vooreen relatieflage prijs. Binnen Europa
wordt ïonenwissclingbij de drmkwaterproductie allanger met succes toegepast (onder
meer voor verlaging vande hardheid en voor
verwijdering van nitraat).Voordat eendergelijk procesechter op praktijkschaal kan
worden toegepast binnen de Nederlandse
drinkwaterproductie moeten dete gebruiken
materialen zijn voorzien van een KiwaATAcertificaat. Het aanvragen van een KiwaATAccrtificaat voor het gebruik van anionenwisselaarsisreeds in gang gezet.
Voorde werkwijze van denatte oxidatie
van deregeneratievloeistof iseen octrooi-aanvraag ingediend.»
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Dekosten van deprocesstap inclusiefde
recycling van de regeneratievloeistof worden

adv

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

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemalmg
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haitjema b.v.

Wisseling 10, Postbus 109, 7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet: www.haitjema.nl

H20

9 2002

