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Helder ontharden met kalk in reactoren met vlakke bodem;
de bedrijfsresultaten van het eerste jaar

1. Inleiding
Vanaf december 1993 onthardt de
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland haar
water op het Pompstation Scheveningen
(afb. 1) van 2,3 naar voorlopig 1,6 mmol/1.
Aan de realisatie [1] van de onthardingsinstallatie zijn twee belangrijke fasen
vooraf gegaan en wel: onderzoek op
laboratoriumschaal en onderzoek op technische schaal. Over de proces- en
ontwerptechnische resultaten hiervan is al
uitvoerig gepubliceerd [2 en 3].
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Op deze plaats wordt daarom volstaan met
een korte samenvatting van de belangrijkste keuzen:
- Ongebluste kalk als loog uit oogpunt
van volksgezondheid, type proces, investerings- en exploitatiekosten (het kostenvoordeel van kalk ten opzichte van
natronloog is nu echter veel lager!) Uit het
laatste onderzoek bleek dat er, wanneer de
ongebluste kalk aan bepaalde minimale
eisen voldoet, een leverancier kan worden

Samenvatting
De NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH), onthardt haar drinkwater op het
Pompstation Scheveningen vanaf december 1993.Kenmerkend zijn de reactoren
met vlakke bodem en het gebruik van ongebluste kalk. De kalkmelk wordt bereid
met gedecarboniseerd water. Na een korte beschrijving van de installatie, volgen
de resultaten met de nadruk op de kwaliteit van het effluent en het drinkwater in
relatie tot de zuivering. Ook komen de operationele aspecten, zoals onderhoud aan
de orde. Het effluent vertoont een geringe toename van het gehalte aan
gesuspendeerde stoffen en een lage kalkafzettendheid. De aldus vermeden
problemen (sliblast) op de achterliggende snelfilters wegen ruimschoots op tegen
de wat hogere onderhoudskosten van dit systeem.

gekozen op basis van de gunstigste
verhouding tussen prijs en kwaliteit (zie
ook 3.2);
- Reactoren met vlakke bodem (afb. 2)
met het ontwerp van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN) als uitgangspunt (vooral dezelfde
waterkoppendichtheid!). Het natronloogdoseersysteem is vervangen door het
DZH-kalkmelkdoseersysteem. Met de
vlakke bodem wordt een quasi- propstroming bereikt, de belangrijkste randvoorwaarde om toename van gesuspendeerde
stoffen zoveel mogelijk te voorkomen;
- C0 2 -strippers om het totaalcarbonaatgehalte van het blus- en verdunwater
zoveel mogelijk te verlagen. Hiermee
worden in het stadium van blussen en
verdunnen vooronthardingsverschijnselen
onderdrukt. Verstopping door aankorsting
en dichtslibbing van het kalkmelkdoseersysteem wordt zo verhinderd. Ook wordt
een fijnere en reactievere kalkmelk
verkregen, waardoor de toename van
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3,365
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100

Reactor ongedeeld opdevloer geplaatst.

A/b. 2 - DZH-Pelletreactor (prinapeschets).
A/b. 1-Dereactoren inhetonthardingsgebouw; mangaten boven enonderde doscerbodem goedzichtbaar.
l u l u : Peter Rui».

gesuspendeerde stoffen nog verder wordt
voorkomen;
- Een optimaal ontworpen kalkmelkinstallatie voor een reactieve kalkmelk
(vooral goede menging en voldoende
intervaltijd bij het blussen en verdunnen);
- Plaatsing in het proces na de winning
van het ruwe water uit het duin en de
poederkooldosering.
Na de ontharding volgen dan nog de snelfilters en de langzame zandfilters. Het
door ontharden toegenomen gehalte aan
gesuspendeerde stoffen (tenminste de
onoplosbare rest uit de ongebluste kalk!)
wordt door de snelfilters afgevangen. Een
mogelijk negatieve interactie met de voorafgaande poederkooldosering werd niet
verwacht en is ook niet gebleken.
2. Hoofdkenmerken van de installatie
(zie ook afb.3)
Mede op basis van het onderzoek op technische schaal zijn er deze kenmerken:
- Capaciteit: 60 Mm 3 /a (acht reactoren
van 900 m 3 /h) in by-passopstelling;
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- Gebruik van ongebluste kalk en
gegloeid entzand van 0,4-0.6 mm; aftap
van de onthardingskorrels bij 1,3 mm;
- Hardheidsverlaging in het eindprodukt
voorshands circa 0,7 mmol/1 (van circa 2,3
naar 1,6 mmol/1);
- Acht cilindrische korrelreactoren in
deelstroomopstelling met een vlakke
bodem, diameter 3,385 m en hoogte
7,25 m van doseerbodem tot overstort
(afb. 2).Per reactor een vasttoerenpomp
en dus een vaste (water)snelheid van ca.
100m/h (900 mVh). De doseerbodem is
niet wegneembaar vanwege eenvoud en
kosten. Wel is de bereikbaarheid van de
koppen uitstekend met een mangat boven
en één onder de doseerbodem (afb. 1);
- De waterinvoer geschiedt met totaal
210 koppen. De waterkoppen in zeshoekpatroon (afb. 4) stromen normaal horizontaal driezijdig uit naar de doseerkoppen

Aß. 5 Kalkmelkverdeelstiik
(tieeeper reactor).

Afb. 4 - Waterkoppen (grijs) inzeshoekpatroon rondde
doseerkoppen (wit).

(180 stuks).Langs de reactorwand zijn ter
voorkoming van erosie tweezijdig uitstromende koppen geplaatst, die niet naar
de wand uitstromen (30 stuks);
- Het blus- en verdunwater voor de kalkmelk wordt voorbehandeld met een
C02-stripper;
- De ongebluste kalk wordt intermitterend geblust met een minimum
blusinterval van 20 minuten en daarna

verdund. Er zijn vier blussers en twee
verdunvaten;
- De kalkmelk wordt per reactor via twee
verdeelstukken (afb. 5) over 76 doseerkoppen verdeeld voor een goede menging
(binnen circa 1,5 mboven de bodem). De
kalkmelkdoseerkoppen stromen verticaal
uit en worden door zes omliggende waterkoppen aangestroomd.Voor het onderhoud is het bovendeel afneembaar
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Afb. 6 - Kalkmelkdosecrkop.

(afb. 6). Ook is een drukhoudsysteem
aanwezig tegen terugstroming van water
met onthardingskorrels en voor het
naspoelen.
- Het kalkmelkdebiet (per reactor een
pomp) wordt gevarieerd bij een leidingsnelheid circa 1,5-2 m/s. De kalkmelksterkte wordt ook geregeld van circa
1,5-3,7%. Een en ander is ook afhankelijk
van de mate van deelstroom: 70-100%. Of
kortweg: proportioneel met de te
ontharden hoofdstroom wordt een
hoeveelheid kalk geblust en gedoseerd.
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Afb. 7 - Het gehalte aan gesuspendeerde stoffen in het influent van de reactoren en in de voeding van de snelfilters in
deperiode 010294 tot 010994.
Afb. 8 - De CaCO ^-afzetbaarheid van het voedingswater van de snelfilters in deperiode 010294 tot 010994.

3. Procesresultaten
3.1. Werking van dekorrelreactorenen
achterliggende zuivering
De werking van de korrelreactor wordt
afgemeten aan detoename van hetgehalte
aan gesuspendeerde stoffentussen het
influent van de reactor en het water voor
de snelfilters en aan de CaC03-afzetbaarheidvan het water voor de snelfilters.
De streefwaarde van de toename van het
gehalte aan gesuspendeerde stoffen door
de ontharding is maximaal 10 mg/l om de
sliblast van de nageschakelde snelfilters te
beperken. De CaCO ; -afzetbaarheid van
het voedingswater van de snelfilters moet
zo laag mogelijk zijn (in de ordegrootte
van 0,15 mmol/1 en lager) om hinderlijke
afzettingen op filtermateriaal en leidingen
te voorkomen.
De procescondities in de korrelreactoren
zijn vermeld in tabel I. De streefwaarde
voor de korreldiameter onderin de reactor
is 1,3 mm, wat een veilige waarde is met
betrekking tot het aanwezige specifiek
kristallisatie-oppervlak [2].Ook leidt deze
diameter tot een acceptabel entzandverbruik. De korreldiameter onderin de
reactor varieerde echter vrij sterk tussen
0,7 en 2 mm als gevolg van technische
problemen met de korrelafvoer (zie 5.1).
De fluid-bedhoogte bedroeg minimaal
4,5 m om voldoende verblijftijd te creëren

TABEL I - Procescondities blusvat en korrelreactor.
Procesonderdeel
Blusvat

Korrelreactor

Procescondiiies

verblijftijd: circa
2-2,5 uur
blustemperatuur
50-55 °C
temperatuurtoename
tijdens blussing:
40-45 °C
19-21% (m/m)
droge-stofgehalte:
fluidisatie-snelheid: 95-105 m/h
4,5-6,5 m
fluid-bedhoogte:
pelletdiameter
onderin de reactor:
0,7-2 mm

van het water in aanwezigheid van entmateriaal, zodat de CaC0 3 -kristallisatie zo
volledig mogelijk kan plaatsvinden.

In afbeelding 7 is het gehalte aan gesuspendeerde stoffen in het influent van
de reactoren en in het voedingswater van
de na de ontharding geschakelde snelfilters weergegeven. In de afbeelding zijn
twee lijnen ingetekend. De onderste lijn
geeft het gemiddelde niveau aan van het
influent van de reactor, de bovenste lijn
geeft het niveau aan, dat 10 mg/l hoger
ligt dan het gemiddelde gehalte in het
influent. Hieruit blijkt dat, behoudens
enkele pieken, de toename vrijwel altijd
lager is dan 10 mg/l. De gemiddelde
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zandjiltraat(drinkwater) indeperiode 010294 tot010994.
Afb. 10-DepH-waarden overde hoogte van een reactor.
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toename van het gehalte aan gesuspendeerde stoffen is circa 6 mg/l.
Afbeelding 8 laat zien dat de CaC0 3 -afzetbaarheid van het voedingswater van de
snelfilters na de ontharding vrijwel altijd
0,16 mmol/1is of lager. Bij deze lage
waarden is geen afzetting van C a C 0 3 te
verwachten in de nageschakelde snelfilters
en langzame zandfilters. Dat deze afzetting
inderdaad niet plaatsvindt blijkt uit afbeelding 9. Hierin is het calciumgehalte van
de voeding van het snelfilter, snelfiltraat

- » — minimale pH

en langzame zandfiltraat weergegeven.
Het calciumgehalte van deze drie watersoorten ligt op hetzelfde niveau.
De goede werking van de korrelreactoren
is vooral een gevolg van het stromingsbeeld in de reactor. Door het toepassen
van een vlakke bodem en een hoge dichtheid van watertoevoerpunten en kalkmelkdoseerpunten, wordt verblijftijdsspreiding in de reactor zoveel mogelijk
voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat
van de menging van het water en de kalk-

melk. Dat dit gunstige stromingsbeeld
aanwezig is blijkt uit de gemeten pH en
korrelgrootten over de hoogte van een
reactor. Deze metingen zijn door Kiwa
uitgevoerd in het kader van het VEWINonderzoekprogramma. Het betreft het nog
lopend project 'Vereenvoudiging techniek
en bedrijfsvoering van ontharding in
korrelreactoren'. Uit het pH-profiel
(afb. 10) blijkt dat er slechts kleine
pH-fluctuaties van 0,2-0,3 pH-eenheid
voorkomen, die al boven een hoogte van
circa 0,5 m niet meer gemeten worden.
Tevens is de maximaal gemeten pH
onderin de reactor aan de lage kant (9,5)
in vergelijking met de pH bovenin de
reactor (8,8), wat betekent dat er snel
menging plaatsvindt van kalkmelk en
water. De pH wordt pas constant op een
hoogte van circa 4,5 meter, wat aangeeft
dat een dergelijke hoogte van het fluidbed noodzakelijk is om de CaC0 3 -kristallisatie voldoende te laten plaatsvinden.
Dat er in de reactor een redelijke propstroming heerst, wordt duidelijk bevestigd
door de gemeten korrelgrootteverdeling in
de reactor (afb. 11). Hieruit blijkt een
goede stratificatie van het fluid-bed.
Ongebluste kalk bevat een zekere
hoeveelheid aluminium (circa 0,1-0,2%
(m/m) als A1 2 0 3 ). Hierdoor wordt het
gehalte aan aluminium in het water na de
ontharding in de korrelreactoren verhoogd
tot een niveau van circa 55 fxg/l. De
Inspectie Volksgezondheid moet worden
geïnformeerd, als het aluminiumgehalte in
drinkwater boven de 30 /^g/1is. De pH
van het water na de ontharding is circa
8,5-8,7. De oplosbaarheid van aluminium
ligt bij deze pH hoger dan 55 fig/l [4],
Ondanks dit gegeven wordt het aluminiumgehalte door snelfiltratie verlaagd
tot een gemiddeld gehalte van circa 6 /ug/\
(afb. 12), wat ruim ligt onder de meldingsnorm van 30 fig/L Hieruit blijkt dat de
aluminiumverbindingen voor het grootste
deel nog in vaste vorm in het water
aanwezig zijn en derhalve door filtratie
verwijderbaar. Een mogelijke oorzaak is,
dat het oplossen van de aanwezige aluminiumverbindingen wordt verhinderd
door insluiting door CaC0 3 .
3.2. De kalkmelkbereidingsimtallatie
Voor een goede werking van het onthardingsproces in de korrelreactoren is onder
andere een goede kwaliteit vereist van de
kalkmelk, die in de reactor wordt gedoseerd [3 en 5].Van belang zijn vooral
hetpercentageonoplosbarebestanddelen,dat
direct bijdraagt aan het gehalte aan gesuspendeerde stoffen in het effluent van de
korrelreactor en dedeeltjesgrootte, die de
oplossnelheid van de kalkmelk bepaalt.
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De gemiddelde deeltjesgrootte van de
kalkmelk is circa 4 firn. Uit eerder onderzoek blijkt [3 en 5],dat bij deze deeltjesgrootte de kalkmelk snel oplost. Dit blijkt
ook uit de lage oplostijden r (< 2 s) en
OT90 (gemiddeld 10 s).
Deze goede kwaliteit kalkmelk wordt
bereikt ondanks lange verblijftijden in het
blusvat tot 2,5 uur. De lange verblijftijden
zijn een gevolg van de (nog niet benutte)
overcapaciteit van de installatie. In onderzoek, uitgevoerd door Kiwa [5],bleek dat
bij een verblijftijd van langer dan
50 minuten de oplostijd weer toenam.
Voor zover dit verschijnsel ook bij deze
installatie een rol speelt leidt de lange
verblijftijd niet tot een kalkmelk met een
te lage oplossnelheid.
Van belang voor de kwaliteit van de kalkmelk is onder andere de kwaliteit van de
ongebluste kalk. De huidig toegepaste
kalk is type A 'Rapidquell', geleverd door
de firma Rheinische Kalksteinwerke
Wulfrath.

Aß. 11-Dekorrelgrootte overde hoogte van het fluid-bed.
Aß. 12-Hetgehalte aan aluminium inhetvoedingswatervan desnelfilters, hetsnelfiltraatenhet langzame
zandfiltraat (drinkwater) indeperiode 010294 tot010994.
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Een hoge oplossnelheid heeft als gevolg
dat er voldoende tijd overblijft om de
CaCOj kristallisatie zoveel mogelijk te
laten plaatsvinden en dat de kans op
eventuele inkapseling van Ca(OH) 2 deeltjes door C a C 0 3 kleiner wordt.
In tabel II zijn enkele kenmerken van de
geproduceerde kalkmelk vermeld en in
tabel I de procescondities van de kalkmelkbereidingsinstallatie.
Voor de beschrijving van de meetmethode
van de oplostijden wordt verwezen naar
het artikel 'Kwaliteitstest voor kalkmelk'
elders in dit blad [6].
Het gemiddelde percentage aan onoplos-

Verzameld Snelfiltraat

TABHI. II - Kwaliteitkalkmelk.
Parameter
tau (s)
OT90 (s)
d50 (jim)
d97 Gum)
droge-stofgehalte (% (ß/m))
bezinkvolume (ml/l)
onoplosbare bestanddelen (% (m/m))

Gemiddelde
<2
10
4
19
2,5
250
5,4

bare bestanddelen van circa 5% (m/m)
veroorzaakt bij de benodigde dosering aan
kalkmelk een toename aan gesuspendeerde stoffen van circa 5 mg/l. Deze
toename ligt onder de toelaatbare toename
van 10 mg/l.

Aan de kalk worden onder andere eisen
gesteld met betrekking tot de zuiverheid en
de reactiviteit.Een hoge reactiviteit veroorzaakt een snelle en explosieve blusreactie
tussen de ongebluste kalk en water, wat
leidt tot kleine Ca(OH) 2 -deeltjes. De reactiviteit wordt uitgedrukt in de zogenaamde
t 60 -waarde, waarbij een lage t 60 -waarde
een hoog-reactieve kalk betekent. DZH
heeft als eis dat de t 60 -waarde van de kalk
kleiner moet zijn dan 90 seconden, wat
vrijwel voor iedere geleverde charge het
geval is geweest.
Hinnen het reactiviteitsgebied van de geleverde charges ongebluste kalk van 48 tot
90 seconden is de invloed van de reactiviteit op de deeltjesgrootte van de geproduceerde kalkmelk nog merkbaar
(afb. 13).
Een tweede aspect voor het verkrijgen van
de juiste kalkmelk-kwaliteit is de kwaliteit
van het bluswater.Het totaalcarbonaatgehalte moet in het bluswater zo laag
mogelijk zijn [5].Het bluswater wordt
geproduceerd door aangezuurd drinkwater door een stripper te leiden in tegenstroom met lucht. Het carbonaatgehalte
van het bluswater lag tussen de 0,15 en
0,30 mmol/1. Het rendement van de
stripper varieerde tussen de 85 en 94% bij
een totaal-carbonaatgehalte in de voeding
van circa 2 mmol/1.
De ingebrachte roer-energie tijdens de
blussing bleek een duidelijke invloed te
hebben op de deeltjesgrootte in de geproduceerde kalkmelk. In afbeelding 14
zijn resultaten van enkele metingen weergegeven binnen een periode van vijf
dagen. Hieruit blijkt dat bij gebruik van
een roerder met een grotere diameter in
het blusvat de OT90-waarde van de kalk-
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oorsprong van het aluminium zal hoofdzakelijk bij de ongebluste kalk liggen.
Waarschijnlijk is dat voor lood ook het
geval.
De chemische samenstelling van de
korrels is dusdanig dat transport en
gebruik van het materiaal vergunningstechnisch geen probleem oplevert. Op dit
moment worden de onthardingskorrels
voornamelijk gebruikt als kippevoer.
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4. Kwaliteit van het ontharde
drinkwater
Door de ontharding wordt een aantal
kwaliteitsparameters beïnvloed. In tabel
IV zijn gemiddelde waarden van de meest
relevante van deze parameters van het
ontharde drinkwater vergeleken met het
niet ontharde drinkwater (gegevens 1993).
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TABEL IV - Vergelijking niet-onthard drinkwater met
onthard drinkwater.

Parameter
Aß. 13 - Relatie tussen de reactiviteit van de ongebluste kalk (th0) en de deeltjesgrootte van kalkmelk.
A/b. 14 - De OT90-waarden van kalkmelk, gemeten in eenperiode van vijf dagen, bij gebruik van roerders in het
blusvat van verschillende diameter.

5

6

7

Metingengedurende 5dagen
- diameter 375 mm

melk, bij gelijke verblijftijden, lager is en
dus een betere kwaliteit van de kalkmelk
oplevert.
3.3. Kwaliteit van deonthardingskorrels
In verband met de afvoer is de kwaliteit
van de gespuide onthardingskorrels
bepaald. In tabel III zijn de gemiddelden
van zeven metingen weergegeven. De
gehalten aan ijzer en mangaan zijn een
gevolg van de aanwezigheid van deze
stoffen in het influent van de reactoren.
Voor de lage waarden aan arseen en zink
geldt waarschijnlijk hetzelfde. De

a diameter 425 mm

TABEL III - Kwaliteit

onthardingskorrels.

Parameter

Gemiddelde gehalte (mg/kg,
tenzij anders vermeld)

diameter
onoplosbare rest
CaCOj
ijzer
mangaan
aluminium
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

1,28
mm
7,9% (m/m)
< 92%
217
229
16
1
<0,1
<1
<1
<0,5
2
<1
10

N iet onthard Onthard
drinkwater drinkwater

Totale hardheid (mmol/1)
Totaal anorganisch koolstof
(mmol/1)
pH
SI
Totaal afzetbaar CaC0 3
(mmol/1)
SI-90
Totaal afzetbaar CaC0 3
bij90°C (mmol/1)
Aluminium (ug/1)
Koperoplossend vermogen
(mg/l)
Loodoplossend vermogen
C"g/1)

2,35

1,63

3,49
7,75
0,26

2,02
8,55
0,64

0,09
0,95

0,1
0,88

0,55
<3

0,28
5

0,85

0,25

130

70

In de opstartfase is er voor gekozen de
ontharding tot een hardheid van
1,6 mmol/1 van drinkwater te sturen in
plaats van 1,5 mmol/1, wat in het Waterleidingbesluit is gesteld als de minimaal
vereiste hardheid. De reden hiervoor is te
voorkomen dat er drinkwater met een
hardheid lager dan 1,5 mmol/1 geproduceerd zou worden. De kans hierop is met
een nieuwe installatie, waarmee nog ervaring opgedaan moet worden, latent
aanwezig.
Uit tabel IV blijkt dat het ontharde drinkwater een vergelijkbaar lage CaC0 3 -afzetbaarheid van circa 0,1 mmol/1 kent als het
niet ontharde drinkwater. Uit de stijging
van de saturatie-index (SI) door de
ontharding blijkt, dat aan de waarde van
de SI geen fysische betekenis gehecht kan
worden, aangezien de CaC0 3 -afzetbaarheid uitgedrukt in mmol/1 nauwelijks
verandert.
Door de ontharding halveert de CaCü 3 afzetbaarheid bij 90°C, wat afzettingen in
warmwatertoestellen zal reduceren.
De pH van het drinkwater kent een
stijging van circa 0,8 pH-eenheid tot
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circa 5 //g/l, wat ruim onder de meldingswaarde van 30 //g/l ligt van de Inspectie
Volksgezondheid.

8,5-8,6. Deze waarde ligt binnen de
normen gesteld in het waterleidingbesluit,
maar overschrijdt de maximale pH van 8,3
gesteld in de VEWIN-aanbevelingen van
1993. Deze aanbeveling is vooral gesteld
met betrekking tot het voorkómen van
ontzinking van messing. Dit laatste wordt
ook bevorderd door een chloridegehalte
hoger dan 40 mg/l en een totaal anorganisch koolstofgehalte lager dan 4 mmol/1.
Ondanks het feit dat in het algemeen het
Nederlandse drinkwater niet aan deze
twee eisen voldoet, wordt ontzinking niet
als een probleem ervaren [7], Vanuit dat
oogpunt verwacht DZH geen negatieve
effecten bij de distributie van drinkwater
met een pH van 8,5-8,6.
De hoge pH heeft echter vooral een
gunstig effect op het lood- en koperoplossend vermogen van drinkwater. Uit afbeelding 15 blijkt, dat door de ontharding
het koperoplossend vermogen 70% daalt
tot een niveau van 0,25 mg/l. Dit is ook
merkbaar aan het kopergehalte in het slib
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van
Delfland. De eerste metingen laten een
reductie van 23% zien van het kopergehalte. In het algemeen daalt de concentratie aan metalen (lood, koper, ijzer en
zink) in het influent van de rwzi met 50
tot 80%.

Het totaal anorganisch koolstofgehalte
(TAC) daalt door de ontharding tot circa
2 mmol/1. Bij een ontharding tot 1,5 mmol/1
zal de TAC verder dalen tot circa
1,75 mmol/1, wat ruim boven de norm is
van minimaal 1mmol/1 gesteld in de
voorgestelde herziening van het Waterleidingbesluit en de VEWIN-aanbevelingen van '93.
5. Operationele bedrijfservaringen
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed
aan de ervaringen met de kalkopslag, het
blus- en verdunwatersysteem, de kalkmelkaanmaak, de kalkmelkdosering, de
waterverdeling en de afvoer van de
onthardingskorrels (5.1). Ook zal iets over
het specifieke onderhoud worden gezegd,
voor zover daar nu zicht op is (5.2). De
nadruk ligt op de huidige bedrijfsvoering
met de uit de opstartfase verkregen instellingen. Een gedetailleerde beschrijving
van de opstartperikelen blijft achterwege
vanwege de beperkte geldigheidswaarde.
5.1. Ervaringen met deinstallatie
- Bij de kalksilo's (100 m 3 ) is gebleken,
dat door de mede bouwkundig bepaalde
vormgeving (de combinatie van de
diameter en de hoek van de uitstroomconus) het geheel leegdraaien van de silo
moeilijk kan verlopen.
- De C0 2 -strippers ten behoeve van het
blus- en verdunwater hebben redelijk
voldaan. Ze blijken effectief om een

Het loodoplossend vermogen van het
ontharde drinkwater is eveneens gedaald.
Het niveau daalt van 110 tot 160 //g/l naar
een nogal sterk wisselend niveau van 20
tot 100 //g/l (afb. 15). Gemiddeld bedraagt
de reductie circa 50%.
Door de kalkmelkdosering stijgt het
aluminiumgehalte licht van < 3 //g/l tot

Afb. 15-Hetlood- enkoperoplossendvermogen van drinkwaterindeperiodejanuari 1993totdecember 1994.
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nauwelijks kalkafzettende kalkmelk te
bereiden. Daardoor wordt aankorsting in
vooral het doseersysteem voorkomen.
- De automatische kalkblussers hebben
geen bijzondere problemen vertoond. Van
de vier blusvaten zijn er nu steeds drie in
bedrijf. De beide verdunvaten zijn steeds
in bedrijf.
- Na de verdunvaten volgt een rondpompsysteem, waaraan de acht kalkmelkpompen, één per reactor, hun kalkmelk
onttrekken. Deze totaal negen pompen
vertoonden al na vier maanden problemen
met de uit- en inwendige afdichting (seals
en slijtringen), met lekkage en teruglopende prestaties als gevolg. Deze
pompen worden door de leverancier
gemodificeerd. Zoals ook werd verwacht,
is dit een kritisch punt.
- Na de kalkmelkpompen volgen automatisch op weerstand en tijd terugspoelbare (veiligheids)filters, om eventueel
meekomende kalkklontjes of gruis in de
kalkmelk af te vangen. Dit is absoluut
nodig om het achterliggende doseersysteem van 76 slangen met doseerkoppen te beveiligen tegen verstopping.
De filters worden eenmaal per dag met
gestript water teruggespoeld. De
cartouches van kunststof zijn inmiddels
vervangen door exemplaren van roestvast
staal. De noodzaak van dit systeem is
afdoende aangetoond. Vooral in de blusvaten vindt toch een zekere pasteuze
afzetting plaats. Wanneer daarvan een
stuk losraakt, wordt dit door de roerder in
klontjes geslagen. Deze pasteuze klontjes
bereiken dan min of meer gelijktijdig de
filters, zodat door verstopping de kalkmelkvoorziening in gevaar zou komen.
Een extra spoeling op weerstand voorkomt dit probleem.
- Het doseersysteem bestaat per reactor
uit twee verdeelstukken (afb. 5), die de
kalkmelk verdelen over twee groepen van
38 doseerkoppen, aangesloten met
transparante slangen (3 mm inwendig en
gelijke lengte van 5 m). De verstoppingen
in het systeem zijn gering (zie ook 5.2).
De mogelijkheid om via deze twee
kopgroepen om en om of met veel minder
(ook gelijkmatig verdeelde!) koppen te
doseren zijn daarom nog niet benut. Uit
eerder onderzoek is gebleken, dat dit geen
enkel nadelig effect op het effluent zou
hebben bij een vermindering tot 25% van
de doseerkoppendichtheid (dus in dit
geval 19 in plaats van 76 stuks).
- De waterverdeelkoppen gaven geen
enkele verstopping te zien, ondanks de
belasting van het ruwe water met organisch materiaal uit de open winning en de
poederkooldosering. Wel dient het
aftappen van het water uit de reactor (voor
inspectie) niet te snel te geschieden,
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omdat dan onthardingskorrels meegesleurd worden naar de ruimte onder de
doseerbodem.
- De afvoer van de onthardingskorrels
gaf daarentegen grote problemen, vooral
het transport van de silo's naar de opstelplaats van de tankauto's. De oorzaak was
een onbeheerst uit de silo stromen van
deze korrels met verstopping van de
achterliggende transportgoot als gevolg.
Dit wordt nu ondervangen door de
uitstroming met een schuifafsluiter te
doseren.
5.2. Het specifieke onderhoud
Dit punt wordt beperkt tot het gebruik van
(ongebluste) kalk en betreft:
- De kalkmelkbereiding. De vier blusvaten worden eenmaal per maand schoongemaakt van drab, (pasteuze) afzettingen,
enzovoorts. Dit kost een mensdag per vat.
De twee verdunvaten vragen nauwelijks
onderhoud, zodat een jaarlijkse inspectie
volstaat. In deze onderhoudsinspanning
moet een voordeel tot uitdrukking komen
van het gebruik van gestript water. In
termen van kosten en baten is dit echter
niet op basis van vergelijking aan te
geven;
- Het kalkmelkdoseersysteeem is veel
interessanter vanwege het verwachte extra
onderhoud van het veelkoppig doseersysteem bij de vlakke reactorbodem. Dit
onderhoud vindt plaats bij de reactorinspectie, waarbij zonodig verstopte
doseerslangen worden vervangen. In het
navolgende wordt aangenomen, dat
andere reactortypen geen onderhoud
kennen aan hun doseersysteem. Dit voorkomt een te optimistische conclusie.
- Iedere reactor wordt nu om de acht
maanden geïnspecteerd. Per maand wordt
een reactor geopend voor onderhoud.
Aankorsting aan de wand is minimaal.
Wel werd er enige erosie van de coating
onderaan vastgesteld. Een zwaardere
coating is inmiddels aangebracht.
Van de doseerslangen wordt circa 10%
wegens verstopping vervangen, dus zo'n
zeven stuks. Het proces ondervindt bij dit
aantal nog geen enkele nadelige beïnvloeding. De benodigde tijd van een
inspectie bedraagt ten hoogste zes mensdagen.
Wanneer hiervan drie mensdagen aan het
doseersysteem worden toegerekend (een
hoge bovenwaarde!), dan kost dit
36 mensdagen per jaar, ofwel circa
f20.000,-. Hier staat een procesvoordeel
en dus ook een kostenvoordeel tegenover,
namelijk de kostenvermindering in de
zuiveringsslibbehandeling. Als de beperking aan gesuspendeerde stoffen op
20 mg/l wordt aangenomen ten opzichte
van andere reactortypen, dan scheelt dit

bij 50 MraVj 750 ton slibtoename op basis
van droge stof. Op basis van indikken tot
50% droge stof en storten ligt hier een
kostenvoordeel van circa f 300.000,-. Het
netto-voordeel is dus tenminste
f 280.000,- per jaar. Uiteraard is bovenstaande becijfering indicatief, maar zeker
niet te optimistisch.
6. Conclusies
- Voor het eerst wordt op bedrijfsschaal
water onthard met (ongebluste) kalk in
korrelreactoren met vlakke bodem.
- De onthardingsinstallatie functioneert
goed. Dit blijkt uit de beperkte toename
van de sliblast ten gevolge van de ontharding en de lage CaC0 3 -afzetbaarheid van
de voeding van de nageschakelde snelfilters.
- Het bijkomende onderhoud aan het
veelkoppige kalkmelkdoseersysteem
wordt ruimschoots goedgemaakt door het
kostenvoordeel bij de bedrijfsvoering van
deze snelfilters.
- Door de ontharding halveert de C a C 0 3 afzetbaarheid bij 90°C van drinkwater en
daalt het metaaloplossend vermogen van
drinkwater met 50 tot 80%.
7. Aanbeveling
Met de bouw van de bedrijfsinstallatie
stoppen uiteraard onderzoek en ontwikkeling. Optimalisatie vindt dan plaats op
bedrijfsschaal. Voor geïnteresseerden is
DZH in de toekomst bereid tot het
verstrekken van informatie om de nu
beschreven ervaringen zo mogelijk te
completeren.
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