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Leidtverwijderingorganische
stofuitdrinkwatertot
kalkproblemen?
H. BRINK, KIWA NV ONDERZOEK EN ADVIES

beschikbaar voor de afzettingsreactie. Bekende
complexvormers zijn fosfaat en EDTA.Voor
een merkbare werking moet een groot deel
van decalciumionen worden gebonden.
Aangezien elke actievegroep slechts één calciumion bindt, iseen grote hoeveelheid organische srof(in de orde van enkele tientallen
milligrammen per liter) nodig om kalkafzetting merkbaar te verminderen.
Bijblokkade van groeiplaatsen bindt de
organische stofzich aan alaanwezige kalkafzetting, waardoor verdergaande groei voorkomen wordt. Kleine hoeveelheden organische
stof kunnen op deze wijze aangroei van kalkafzetting vrijwel geheel stoppen (afb. 3).Voorbeelden van stoffen diegroeiplaatsen kunnen
blokkeren zijn fosfonaten en acrylaten, die
worden gebruikt als antiscalants.
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foor veelwaterleidingbedrijven isop dit moment het verwijderen van organischestofint drinkwater
van belang in verband metverkleuring van Itetwater en deorganische microverontreinigingen
daarin. Vergaande verwijdering van organische sto|kan echterzorgen voor meer kalkafzettmg.
Hardegrenswaarden zijn nog niet tzgeven: niet alleen de hoeveelheid, maar ookdeaard van de
organischestofblijkt van doorslaggevend belang tezijn. Ongewemte verrassingen kunnen worden
voorkomen door het kalka/zettend vermogen te meten met dezogenaamde 'hechtingsmeting'.
Overmatige kalkafzetting iséén van de
grootste bronnen van ergernis voor consumenten van drinkwater. Bekend was al dat
hard water, met een lage zuurgraad en veel
waterstofcarbonaat, meer problemen geeft dan
zacht water. Inmiddels isgebleken dat deze
parameters niet voldoende zijn voor een goede
beschrijving van de kalkafzettende eigenschappen: natuurlijk organische stof blijkt
kalkafzetting te verminderen.

stelling (hardheid, zuurgraad en TACC90) niet
sterk verschilde van het water van aangrenzende pompstations. Klagen mensen inLieshout sneller dan mensen in omliggende streken?Nee.In een onderzoek door WOB,Stichting Waterlaboratorium Zuid en KiwaN.V.
Onderzoek enAdvies bleek dat het water van
pompstation Lieshout daadwerkelijk meer
kalkafzetting geeft dan de watersoorten van
omliggende pompstations (tabel 1).

NVWaterleidingmaatschappij OostBrabant (WOB)werd in het voorzieningsgebied van pompstation Lieshout geconfronteerd
met uitzonderlijk veel klachten over kalkafzetting. In eerste instantie waren deze klachten
niet teverklaren, aangezien de watersamen-

Ook alkonden deproblemen in Lieshout
begin vorigjaar worden opgelost door water
van pompstation Son bij temengen, toch bleef
de vraag naar deoorzaak van de overmatige
kalkafzetting actueel. WOBliet opnieuw een
onderzoek uitvoeren naar de invloed van organische stofop het optreden van kalkafzetting.
Het water van pompstation Lieshout wordt
gekenmerkt door een laagorganisch stof
gehalte.

Tabeli.

Kalkafzetting bijverwarming(de'inPraktijk
AjgczettchoeveelheidCalciumCarbonaat',
PACC)vanenkelewatersoortenvanieWOB

pompstation
Lieshout
Macharen
Boxmeer
Veghel
Nuland
Son

PACC(mg/l)
53
38
30
25
18
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Vermindering van kalkafzetting door
aanwezigheid van organische stofkan verlopen via twee mechanismen, te weten complexvorming en blokkade van groeiplaatsen.
Bij complexvorming worden calciumionen uit het water gebonden aan de organische
stof.Deoververzadiging ten opzichte van
calciumcarbonaat neemt daardoor a£ De
gebonden calciumionen zijn niet meer

Onbekend was in welke mate Natuurlijk
Organisch Materiaal (NOM) in drinkwater
kalkafzetting beïnvloedt door complexeren
van calciumionen ofdoor blokkeren van
groeiplaatsen. In het verleden iswel onderzoekgedaan naar de invloed van NOM op
kalkafzetting, onder andere in Duitsland
(Rudek en Sontheimer, 1976).Uit dit onderzoek isgebleken dat NOM invloed heeft, en
dat ook deaard van de organische stofvan
belang is.In welke mate kalkafzetting onder
praktijkomstandigheden wordt beïnvloed is
echter nog onbekend. Eén van de oorzaken
daarvoor is het ontbreken van geschikte meetmethoden om deze invloed vast testellen.Pas
sinds het beschikbaar komen in 1997van de
'hechtingsmeting', die in het bedrijfstakonderzoek waterleidingbedrijven is ontwikkeld,
iseen kwantitatieve meting mogelijk. De
hechtingsmeting iseen klein warmwatertoestel, waarin de omstandigheden zoveel mogelijk overeenkomen met de omstandigheden in
huishoudelijke warmwaterapparatuur als
gasgeisers en combitoestellen. De hechtingsmeting bepaalt de 'in praktijk afgezette
hoeveelheid calciumcarbonaat' (PACC).

Doseren organische stof
In eerste instantie is tijdens het onderzoek
organische stofgedoseerd aan het water van
pompstation Lieshout. Dezeproeven zijn in
het laboratorium uitgevoerd. Demate waarin
kalkafzetting optreedt isgemeten met de
hechtingsmeting.
Erzijn drie soorten organische stofgedoseerd, te weten:een humus standaard, lignine
sulfonzuur en EDTA.Humus staat voor een
breed scala aan natuurlijk organische stoffen
zoals die worden aangetroffen in grondwater.
Humus kent geen exactgedefinieerde samenstelling; destructuur verschilt van locatie tot
locatie.Lignine sulfonzuur isgebruikt omdat
de structuur gelijkenis vertoont met humus.
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Van EDTAis bekend dat calcium wordt
gebonden. Voorde eerste proeven iseen hoge
doseringgekozen, van ongeveer 15mg Cper
liter.
Allegedoseerde stoffen blijken een duidelijke vermindering van kalkafzetting tegeven
(afbeelding 1).Met name de humus standaard
blijkt kalkafzetting met 90procent te verminderen. Het lignine sulfonzuur geeft een
vermindering van kalkafzetting met ongeveer
60procent, EDTAmet ongeveer 70 procent.
De invloed van deconcentratie is onderzocht door de dosering aan humus standaard
te variëren (afbeelding 2).Albij een dosering
van 1,5 mg C/l humus standaard blijkt kalkafzetting met95procent verminderd. Verdere
verhoging van de dosering heeft geen afname
van kalkafzetting meer tot gevolg. Blijkbaar
treedt de kalkafzetting remmende werking al
op bij lage concentraties aan organische stof
Complex-vorming kan deze invloed niet
verklaren. Dewerking van NOM op kalkafzetting moet dan ook worden toegeschreven aan
blokkade van groei-plaatsen.

Verwijderen organische stof
In een tweede serie experimenten is
onderzocht ofverwijdering van organische
stofuit drinkwater door aktieve-koolfiltratie
leidt tot een toename van kalkafzetting. Het
kalkafzettend vermogen van water van de
pompstations Boxmeer en Veghel voor en na
actieve-koolfiltratie isgemeten. Verrassend
genoeg bleefkalkafzetting vrijwel ongewijzigd (Boxmeer) ofnam zelfs af(Veghel).Eris
in deze oriënterende proeven echter slechts
een beperkt deel van de organische stof
verwijderd (7procent respectievelijk 30
procent),zodat geen vérstrekkende conclusies
aan de uitkomsten verbonden mogen worden.
Weltonen de resultaten aan dat de fractie
organische stofdie verwijderd isbij dezeexperimenten weinig invloed heeft op kalkafzetting.

Consequenties voor de zuivering
Organische stoffen kunnen kalkafzetting
dus tegengaan. Toch isde conclusie 'hoe meer
organische stof,des te minder kalkafzetting'
niet terecht. Deaard van de organische stofis
van doorslaggevend belang.
Deresultaten tonen aan dat het niet
volstaat om de kalkafzettende eigenschappen
van drinkwater alleen te beoordelen aan de
hand van traditionele anorganische parameters als hardheid, zuurgraad en berekende
parameters alsTACC'0 en SI'0.Bij watersoorten met een lager organische stofgehalte dan
ongeveer 3mg/l moet rekening worden
gehouden mer een verhoogd risico van
onevenredig veel kalkafzetting door het
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ontbreken van de
remmende werking
van organische stof.
Een precieze grenswaarde isop dit
moment echter nog
nier regeven; uitsltutselover de kalkafzettende eigenschappen
van water wordt
alleen verkregen door
het kalkafzettend
vermogen in de praktijk te meten met de
hechtingsmeting.
Deresultaten van
het onderzoek zijn
ook van belang voor
de keuze van verwijderingstechnieken
voor organische stof
Immers, in de experimenten verwijderde
de actieve-koolfiltratie
maar een beperkte
fractie organische stof
waardoor kalkafzetting weinig werd
beïnvloed. Maar
membraanfiltratie
bijvoorbeeld verwijdert ook andere fracties organische stof
uit het water. Zal dit

PACC
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Invloedvantoevoegingvanorganischestoffongeveer 15mgC/l)aanhet
watervanLieshoutop kalka/zetting
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Dosering humus (mg C/l}

Ajb.

Invloedvandctjedosecrdehumusstandaardop kalkafzcmiujuithetwatervan
LieshoutAl bijccngertngehoeveelheidhumusneemtkalkajzcttuujsterkaf

leiden tot een toename van kalkafzetting? En
wat isde invloed van gebruik van ozon voor
ve
actieve kool,wat in het algemeen de organische stofeen
meer polair karakter geeft?
Ajb.3
Schematische
In een vervolgonderzoek komen deze vragen
aan bod. Ookzal onderzochr worden welke fractie
organische stof werkzaam
is.Zijn de effecren op alle
locaries in Nederland
gelijk, ofmaakt de
herkomst van het organisch materiaal verschil uit
(bijvoorbeeld grondwarer of
oppervlaktewater)? Doel
van het vervolgonderzoek is
in iedergevalom revoorkomen dat waterleidingbedrijven onverwacht met
klachten van consumenten
over kalkafzetting worden
geconfronteerd na ingebruikname van installaties
voor verwijdering van organische stof

10

Schematisch wordt dit als volgt weergege-

avevanblokkadevangroeiplaatsen.

