'batch'-experimentenop laboratoriumschaal,
diezodanigworden uitgevoerddateen
vertaalslagmet behulpvan modelberekeningen naarpraktijk-adsorptickolommen mogelijk is.Dezeprocedure isschematisch weergegeven inafbeelding 1.

Eennieuwvrocesvoor
betaalbare kleurverwijdering
B. HEIJMAN, KIWA ONDERZOEK EN ADVIES
). VAN PAASSEN, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL
W. VAN DER MEER, WATERLEIDING FRIESLAND
R. H O P M A N , KIWA ONDERZOEK EN ADVIES

InH^Onr.zóvan zSdecember 1998werdenderesultaten bekendgemaaktvaneenoriënterend
onderzoekvanhetKiwanaarde mogelijkheden vankleurverwijdering uitdrinkwater. Uitdat
onderzoekdat inopdracht vandewaterleidingmaatschappijen FrieslandenOverijssel verrichtwerd,
bleekeenlonenwisselaaralsbesteadsorbens uitdebustekomen.Opdit momentwordt metdeze
lonenwisselaarsproe/installatieonderzoekuitgevoerdentegelijkertijd wordteenaanzeigegeven tot
hetverkrijgen vaneenKIWA-ATAvoorditmateriaal. Inditarnkel.gaandebetrokkenen dieperin
opdetechnischekantvanhetverhaal.
Bijeenaantalgrondwaterpompstations in
Nederland wordtdeVEWIN-aanbevelingvoor
kleur (10mgPt/lopdePt/G>-schaal)overschreden.Dehumuszuren diedekleurvoor
een belangrijk deelbepalen, leveren voorde
volksgezondheid echtergeenproblemenop.
Tochiseen(betaalbare)zuiveringsstapwenselijk,zekeralsbinnen een voorzieningsgebied
het watervantweelocatiesafkomstig kan
zijn. Deconsument zietdan immerseensterk
wisselendekwaliteit uit dekraan komen.De
motivatievoorkleurverwijdering isdus niet
zozeerderegelgeving maarwordt gestuurd
doordewensen vandeklant.Indebenchmarkstudie vandeVEWINiskleuréénvande
drieklantgerichte waterkwaliteitsparameters.
Voorkleurverwijdering komen fysische
technieken (adsorptie10 '2 ),
membraanfiltratie* 'S'),chemische technieken
(oxidatie)enbiologische technieken (afbraak
van kleurdoorbacteriën enschimmels'-)of
eencombinatievantechnieken alsbiologische
actieve-koolfiltratie« in aanmerking.
Wereldwijd wordt veelonderzoek verricht
naardeverwijdering vanorganische stoffen
ab onderdeel vandedrinkwaterbereiding.
Bekendisbijvoorbeeld datzeverwijderd
kunnen wordendoordosering van poederkool
offerrichlonde'. Daarbij adsorbeert deorganischestofaandekoolofaandegevormde
ijzerhydroxidedceltjes. Dedeeltjes worden
vervolgensdoor(ultra-)filtratie ofdoorsedimentatie (zogeheten enhanced coagulation)
}0 H , 0 . 14 1 VI»»»

afgescheiden. Nadelen vandezevormvan
adsorptieve verwijdering zijn dehogekosten,
hetgrondstoffenverbruik ende reststoffenproductie.Eenadsorptievetechniek komt eigenlijkalleen inaanmerking incombinatie met
eenregeneratiestap.Korrelkool kangeregenereerd worden bijdeleverancier. Daarbij

'Batch'-expcrimcnten op laboratoriumschaal
Voorhet voorspellen vandoorbraak van
organischestoffen inadsorptickolommenis
informatie nodigovergeadsorbeerde hoeveelheden bijevenwicht enoverdesnelheidvan
adsorptie.'Batch'-experimenten in literflessen
kunnen informatie opleverenoverevenwichtsbcladingenadsorptiesnelheid. Inbijna alle
experimenten" blijkt verwijdering van kleur,
DOC en verlagingvandeUV-extinctiegoed
vergelijkbaar. Qua nauwkeurigheid ensnelheid verdient het meten van UV-extinctiede
voorkeur.Alle'batch'-experimenten zijn
uitgevoerd met reinwater vandelocatie
Diepenveen vandeWMO (kleur,Pt/Co-schaal=
21mg/lPt,DOC=Z4mg/lC,UV'S4=U m i ) .
Adsorptie-isothermen
Uitdeafname vandeconcentratie inde
fles kandebeladingvanhetadsorbensberekend worden.Inafbeelding 2staatdeevenwichtsbeladingvandrieadsorbentia als functievandeevenwichtsconcentratie weergegeven. Duidelijk isteziendatdeevenwichtsbelading bijijzeroxide veellagerisdandiebij
korrelkool terwijl debeladingvandeionenwisselaarveelhogerligt:de ionenwisselaar
neemt totongeveer 10procent vanzijn eigen

Batch-experimenten met adsorbens:
Adsorpüe-isoïherm en
adsorptie-kinetiek
Model
Procesomstandigheden:
Verblijftijdspreiding,
kolomlengte en
lineairesnelheid

Voorspelling
doorbraakcurvenen
voorspelling sundtijd
adsorptiekolommen

Kostprijs proces

J

Ajb.i
wordendegeadsorbeerdeorganische stoffen
vandekool'afgebrand'. Dezeregeneratieis
echtereenkostbarezaak(ongeveer60 procent
vandenieuwprijs van korrelkool)en bovendien ergbewerkelijk alsdelooptijden vande
kolommen slechtsenkeleweken bedragen.
Ditonderzoek richt zichopadsorptieve
verwijdering vankleur incombinatiemeteen
desorptiestap(natte,on-siteregeneratie'-,">" i : ). Dehumuszuren uit drinkwater
komen naadsorptie desorptie geconcentreerd
terecht inderegeneratievloeistof.Omsnelde
prestatiesvaneen aantal adsorbentia met
elkaar tekunnen vergelijken isgekozenvoor

massaopaanorganischestof Denoodzakelijkedoseringbij ijzeroxide isdan ookvele
malehogerdan bijdeionenwisselaar.Omgekeerdzaldelooptijd vaneen kolom met ijzeroxiderelatiefkortzijn tenopzichtevande
looptijd vaneenkolom met ionenwissclaar.
Kinetische experimenten
Dekinetischeinformatie,dienodig isom
eendoorbraakcurvctevoorspellen,wordt
verkregendoordeconcentratie-afname inde
tijd tevolgen.Inafbeelding 3 isduidelijk iste
ziendat bij kleinerekorrelsde adsorptiesnelheid veelhoger ligtdan bijgrotekorrels.
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—•—konelkool0.7mm 154 mg/l

Simulaties van d o o r b r a a k c u r v e n
Om uitde'batch'-experimentendoorbraakcurvenvanpraktijkkolommen tesimuleren wordtgebruikgemaakt vaneendynamisch kolomsimulatie-modeb.Dit modelis
ontwikkeld voorhetvoorspellen vandoorbraakcurven vanbestrijdingsmiddelenin
korrelkool-kolommen, maar isookgoed
toepasbaar vooradsorptievanandereorganischestoffen envoorandereadsorbentia.Met
dit modelkunnen verschillende procesomstandigheden eenvoudiggesimuleerd endus
ookgeoptimaliseerd worden.Inhet kadervan
dezestudiezijn kolommengesimuleerd met
eenzeerkorte (1,7 minuten)enmeteen
normalecontacttijd (20minuten).Voorkorrelkoolenionenwisselaar is eenkorte contacttijd
haalbaar.Als doorbraak wordtgedefinieerd bij
60 procent kleurverwijdering
(Qfflumt/Qnfliiair=04) wordtdestandtijd voor
eenactieve-koolkolom (hoogte 40 cm,snelheid
14m/h,contacttijd 1,7minuten)geschatop
slechtsdriedagen.Bijdeionenwisselaar is
onderdezelfde procesconditiesde standtijd
waarschijnlijk langerdaneenmaand.Een
kolomgevuldmet ijzeroxidekorrels vantwee
metereneenoppervlaktebelastingvan 6 m/h
(contacttijd 20 minuten) heeft een standtijd
vantiendagen.
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Regeneratie-experimenten
Dedoorbraakcurven zijn berekendop
basisvanversadsorptiemateriaal.Naeen
regeneratiekanechterzoweldeadsorpnecapaciteitalsdeadsorptiesnelheid afnemen. De
desorptiestap isdan nietvolledigeneendeel
vandeadsorptieplaatsen isnogbezet met
geadsorbeerdehumuszuren.Inafbeelding 5is
teziendatdeverwijdering van UV bijde
ionenwisselaargedurendevier regeneraties
constantblijft. Deactiviteitvandekoolkorrels
endeijzeroxidekorrels neemtechteraanzienlijkaf
Kostenberekening
Opbasisvandestandrijd vandeadsorptiekolommen,dekostenvandeadsorbentiaen
degeschatte investeringskosten voorde
adsorprie-kolommenkaneeneersteindicatie
gegevenwordenvandekostenper kubieke
meter behandeld water.
Bijdezeberekeningen zijn devolgende
aannamen gemaakt:
I]zer(hydr)oxidekorrelskosten 600 gulden
perton.Eventueel kandezeprijs omlaag
alsaangegroeid filtergrind voordeze
toepassinggeschikt blijkt;
Denatte,on-siteregeneratiekosten zijn
percyclusvoordedrieadsorbentia gelijk
(90 gulden per m' kolominhoud);
Deionenwisselaar kantenminste 50 keer
geregenereerd worden;
Deactieve-koolkorrelsmoeten navier
H j O . 14 15 1 , » ,
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cycli (drie regeneraties) terug naar de leve% UV-verwijdering

rancier voor een volledige regeneratie;

100

De ijzeroxidekorrels moeten na vier cycli
vervangen worden;
-

De kosten van de behandeling ofafzet van
het concentraat zijn niet meegenomen.

60

~-onenwtsselaar 40 mg/l
-korroftool 154 mg/l
~ceroxKje 2040 mg/l

Door het beperkte bouwvolume voor de
kolommen met de korte contacttijden

40

(1,7min) zijn de investeringskosten relatief

20

siefaankoop ionenwisselaar voor een produc-

laag (iets meer dan drie miljoen gulden inclutie van vijf miljoen kubieke meter water). De
investeringen voor dezelfde waterproductie
met lange contacttijden (20minuten) is veel
(lasen
régénérât«

na dne
MgtMVjlM

navier

hoger (zeven miljoen gulden).Afbeelding 6

mgmmtÊm

laat zien dat de geschatte kosten voor adsorptieve processen met on-site regeneratie variëAjb.5

Ndeliteregeneratiecyluswordtdeeffectiviteit vanhetadsorbensvastgestelddoorde UV-verwijdenru]
opnieuwtemeten.DeUV-verwijdenn^vandeionenwisselaarblijft oppeilterwijl korrelkoolenijzeroxide
duidelijkminderpresteren naelkeregeneratie.

ren van 10tot 60cent per kubieke meter te
behandelen water. Dit is uiteraard een zeer
grove kostenberekening, maar de uitkomst is
wel richtinggevend voor het 'pilot-plant'onderzoek dat dit voorjaar van start ging.

koeten per m3
behandeld water
(HFUm3)

u,/

Deelstroombehandeling bij de
ioncnwisselaar

0,6

van de kolom met de ionenwisselaar gedu-

Uit afbeelding 4blijkt dat in het effluent
Cloverige kosten

rende een groot deel van de looptijd helemaal

D verbruikskosten

0.5

geen kleur (en DOC) te verwachten is.Het is

• energiekosten

echter niet gewenst om al het DOC te verwij-

• vaste kosten afschrijving

0.4

deren. Zo heeft DOCeen remmende werking
op kalkafzetting in bijvoorbeeld warmwater-

0,3

toestellen. Bovendien iseen volledige verwijdering van kleur ook niet nodig. Op de

0,2

betreffende locatie ligt een deelstroombehan-

0.1

deling van 60procent voor de hand om aan de

• l

0

VEWIN-aanbeveling te voldoen. Dit betekent
tevens dat de behandelingskosten per kubieke

lonenwisselaar C T = 1 , 7 min

A/b.6

korrelkool C T =1,7 min

ijzeroxide C T = 2 0 min

Geschattekostenvankleurverwijdenngdoormiddelvanadsorpnevekolommen.

meter drinkwater eerder onder dan boven de
10cent uit zullen komen.

Kolomexperiment met ioncnwisselaar op laboratoriumschaal
Om de vertaalslag van 'batch-proces naar

1

kolomproces te verifiëren iseen kort kolom-

0.9

-O-UV-doorbraak
^"voorspelling

experiment uitgevoerd. Een kolom met ionenwisselaar (bedhoogte 10cm en contacttijd
30seconden) isgedurende twee weken dootstroomd met reinwater van locatie Diepenveen. Dewaargenomen standtijd van ongeveer

06

één week wordt onder deze procesomstandig-

C/CO o5

heden ook door de kolomsimulaties voorspeld
(zieafbeelding 7).Bijde regeneratie van het
kolommetje komt het leeuwendeel van de
kleur vrij gedurende deeerste tien minuten

0.2

vandespoeltijd. Tijdens dit experiment isde
kleur, zonder verdereoptimalisatie van het
proces,een factor 600opgeconcentreerd. Dit

0
C

5

10

15

20

25

30

35

40

4

Gepasseerdehoeveelheid(l/g)

betekent dateenextreem kleine concentraatstroom als reststroom vrijkomt. Zelfs als
indampen vandeze reststroom noodzakelijk is

A/b.7
32 H 2 o

GemetenengesimuleerdedoorbraakcurvevoorUVinreinwatervanDiepenveen contaemjd joseconden,.
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(kosten zesgulden per kubieke meter concen-

traat),zijndekostenbeheersbaar: namelijk
één centperkubiekemeterbehandeldwater.
De totalekostenkomendaarmeeopelf cent
per kubiekemetertebehandelenwater.

Kleine concentratie!ijzer leveren ook een bijdrage aan de
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Conclusies
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met eenioncnwisselaar elf centperkubieke
meter tebehandelenwater.
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voor het reinigen
en desinfecteren van: • Spoeldoppen
• Sproeiers
• Beluchtingsplaten
• Pallringen
• Leidingdelen
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