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WATER
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Kkurverwijdering uitgrondwaterkanopeenrelatie/goedkopewijzewordengerealiseerddoor
toepassingvanionenwisseling.Hiertoewordensinds vorig jaar maart kolomproeven uitgevoerdop
pompstation Nuland vanWaterleidingmaatschappij Oost-Brabant fWOB).Ecustandtijd rot
minstens twaalfweken blijkt mogelijk metecuverliesaanregeneraat van minderdan0,1procent
van devoedingsstroom.Gedurendedezelooptijd neemt dekleurvan hetefjliicnt toevan minderdan
vijf tottien mg/lPt/Co.Degemiddelde toenamevan dechloride-concentratie vanheteffluent is
minderdan vijf milligram perliter.Deexploitatiekosten vandeze techniek bedragen circa 14cent
perkubieke meterbehandeld water.
Ionenwisseling iseentechniekdieinde
industrie algeruime tijd wordt toegepastom
specifieke verontreinigingen uit eenvloeistofstroom teverwijderen.VoordedrinkwaterbereidinginNederland ishetechter nogeen
nauwelijks toegepaste techniek.Openkele
plaatsen wordterdiep-onthard watermee
gegenereerd voordeaanmaak vankalkmelk
(bij pelletontharding).
Ionenwisselaarszijn optedelen intwee
groepen:kationwisselaars enanionwisselaars.
Aangezienkleur indrinkwater veroorzaakt
wordtdoor organische macromoleculen

Deionciiwissclaar

(humuszuren),dieoverwegend negatiefgeladenzijn,iseenanionwisselaar noodzakelijk
voorhetverwijderen vandekleur.
Deanionwisselaar bestaat uit polystyreenharsbolletjes (doorsnedecirca0,1 tot 1,5mm]
meteensterkpositiefgeladenschil.Inde
vollediggeregenereerdevormisdepositief
geladenschilbeladenmet chloride-ionen.
Afbeelding 1 geeft eenmonstergeregenereerdeharsweer.

baargemaaktvoorhetadsorberenvan negatief
geladenorganische macromoleculen.Een
dergelijkeharsheeft dehoogste preferentie
voordezeorganischemacromoleculenen
wordteenorganischescavengergenoemd.
Deionenwisselaar wordtbedrevenalseen
snelfilter metvergelijkbare oppervlaktebelasting.Alsinfluent wordtoverhet algemeen
reinwaterofvoorbehandeld water(voorfiltraat) gebruikt,omvetvuiling vandeharszo
veelmogelijk tevoorkomen.Indien influent
vaneenlagerekwaliteitwordtgebruikt,dient
deharsperiodiek teworden teruggespoeld
(vergelijkbaar metsnelfilter).Omdatdedichtheidvandeharsbolletjes vrijlaagis (specifieke
dichtheidongeveer riookiloperkubieke
meter)dient hetfilterbedteworden afgedekt
omuitspoelingvanharstijdens hetterugspoelen tevoorkomen.
Tijdens deeerstedagenvanbedrijf(na
regeneratie)zullen meerdereinhet tebehandelenwateraanwezige negatieveionen
wotdenuitgewisseld tegendegeadsorbeerde
chloride-ionen.Inheteffluent zalhet
chloridegehalte sterktoenemen, terwijl het
gehaltenitraat,sulfaat en waterstofcatbonaat
sterkzaldalen.Naenigetijd ishetevenwicht
tussen harsenwater toteennormalewaarde
hersteldenzalhetgeadsorbeerde waterstofcatbonaatwordenuitgewisseld tegen ionen
meteenhogerepreferentie. Ditprocesgaat
door,totdatookdemoleculen metdehoogste
preferentie nietmeerworden uitgewisseld aan
dehars.Deionenwisselaarisnu volledig
beladenendientgeregenereerd teworden.

Depositiefgeladenschilvandehars
adsorbeert negatieveionen meteenverschillendepreferentie. Bijeen'normale'sterkbasischeanionwisselaar wordtdepreferentie van
binding bepaalddoorladingenïongroorte,en
isdevolgendealgemenepreferentiereeks te
definieten:
S042' > NO, > N02- > Cl > HCO, >OH

Hetregenereren vandeanionwisselaar
gebeurt overhetalgemeenintegenstroom
meteenzeersterkeNaCl-oplossing(tootot
250gramperlitet).Indezeoplossingiseen
zodanighogechlorideconcentratie aanwezig,
datondanksdelagepreferentie vandition,de
aanharsgeadsorbeerde negatieveionen ineen
zeergeconcentteerdestroomwordenuitgewisseldtegenchloride.Hetregenereren vande
ionenwisselaar vindt plaats bijeenrelatieflage
snelheid(tweetotvijfmeter peruur)enduurt
enigeuren.Naregeneratiedient dehatste
wordennagespoeld metreinwatetomovertolligezouten teverwijderen. Dit naspoelwater
wordtgezamenlijk methet tegenetaatafgevoerd.Hiernakaneennieuwe productiecyclus
wotden opgestart.

Doordechemischesamenstellingvande
positiefgeladenschilvandehars teveranderen,kandezepreferentierecks gewijzigd
worden,waardoor eenhars bijvoorbeeld
geschikt kanwordengemaaktvoorselectieve
nitraatverwijdering.
Doordeharseenmacroporeuze structuur
tegeven,enbovendien dechemischesamenstellingvandeschilverdertebeïnvloeden,
wordtervoldoendecontactoppervlak beschik-

Toepassing en onderzoek
InNederland staationenwisselingsinds
tweejaarsterkindebelangstellingalstechniekomkleur(humuszuren) te verwijderen
uitgrondwater4sM,7).Hoofdreden voordeze
belangstelling isde voorgestelde aanscherpingvandenorm merbetrekkingrotkleur8),
lonenwisselingblijkt eengoedkoop alternatief
tezijn voordeverwijdering vankleuren
vooral aanrrckkelijk voorlokatieswaarwater
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met een lagehardheid en een hoge kleur
wordt aangetroffen. Bijeen combinatie van
hoge kleur en een hoge hardheid lijkt uit
kostenoverwegingen nanofiltratie nog steeds
de meest geschikte techniek.
Kleurverwijdering met ionenwisseling
wordt reeds op verschillende plaatsen op
praktijkschaal toegepast in de Verenigde
Staten:Washington Illinois (5000 kubieke
meter per dag;in bedrijf sinds vorigjaarjuni),
Jupiter (7000kubieke meter; sinds afgelopen
december) en Pembroke Pines/Tamarac(23.000
kubieke meter; sindsjanuari).

Tabel1:

Kwaliteitvan lietinfluent.

parameter

eenheid

waarde

ci-

mg/l Ck
mg/l Fe
mg/IC
mg/l Pt

20-35

Fe
TOC
kleur

Tabel2:

<o,35
5,2-6,0
20-30

Dedetailsvandeproefopstelling

parameter
Algemeen
aantal kolommen
ïonenwisselaar
filterdiameter
bedhoogte
max. bovenwaterstand
Normaal bedrijf
oppervlaktebelasting
capaciteit
Terugspoelen*
frequentie
snelheid
duur
Regeneratie
frequentie
duur
snelheid
oplossing
duur
start
eerste regeneratie
tweede regeneratie
eind proef

waarde

H20

62000

Onderzoek in N u l a n d
Het proefonderzoek isuitgevoerd met
twee parallelle kolommen (mer een doorsnede
van 150mm),elk gevuld met een anionwisselaatgeschikt voor kleurverwijdering. Als influent voor de proeven isgekozen voor nafiltraat
van een conventionele zuivering van middeldiep opgepompt grondwater van het pompstation Nuland. Tabel 1 geeft een samenvatting van de belangrijkste kwalitcitsparameters
van dir water.
Tabel 2 geeft de specificaties van de proefopstelling en de uitgevoerde proeven. Afbeelding 2geeft een weergave van de proefopstelling.

2

PurohteA500Pen
A860S
150 mm
1000 mm
2500 mm
10m/h
177l/h (per kolom)
na drie weken
4m/h opwaarts
circa 30 minuten
na 12tot 14weken
4 uur
2m/h opwaarts
200kg/mï NaCl
proef22maart 1999
29en 30juni 1999
4oktober 1999
met A860Swordt
tot op heden een
duurproefuirgcvoerd

*In verband met het ijzetoxidegehalte van
het influent dienen de kolommen periodiek
te worden opgespoeld om een te gtote
bedweerstandstoename te voorkomen.

)

In Nederland hebben met name Waterleiding Maatschappij Overijssel, Nuon Water
en Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant te
maken met een hogeconcenttatie aan humuszuren in het grondwater. Door deze bedrijven
isin de afgelopen jaren dan ook onderzoek
verricht naar de mogelijke roepassmg van
ionenwisseling. Op pompstation Nuland van
WOBis het onderzoek naar kleurverwijdering
met ionenwisseling gecombineerd met onderzoek naar de mogelijkheid van hergebruik van
het regeneraat. In dit attikel wordt ingegaan
op de proef ionenwisseling; in het hierna
geplaatste artikel wordt de nanofiltratie van
het regeneraat beschreven.

Resultaten
Kleurverwijdering
Inafbeelding 3isde kleur van het influent
en effluent van beide kolommen weergegeven,
waarbij alsx-as de analysegrens van 5mg/l
Pt/Co is genomen.
Uit afbeelding 3blijkt dat 14weken (circa
18.000BV)na opstart de kleur van het effluent
is opgelopen van minder dan vijf naar 20
(A500P)en 10mg/l Pt/Co(A860S).
Regeneratie
Beidekolommen zijn na deze periode met
twee meter per uur opwaarts geregenereerd
met ongeveer 200kilo per kubieke meter
natnumchlonde. Na nog eens 18.000BVis de
kolom A860Sopnieuw geregenereerd; deA500P
isopdat moment uit bednjfgenomen.
Afbeelding 4geeft de chloride- enTOCconcenttaties van het regeneraat van kolom
A860Sweer.
Uit afbeelding 4blijkt dat het de geadsorbeerde kleurstoffen in een zeer geconcenrreerdestroom vrijkomen (piek in TOCconcentratie van meer dan 120gram per liter!),
en dat na twee tot vier uur de regenerarie voor
ruim95procent voltooid is.Een langere regeneraneduur sorteert weinig effect meer en
leidt slechts tot extra zoutverlies.Afbeelding 5
toont een monster regeneraar na 80 minuten
regenereren. Dekleur van deze vloeistof wordt

volledig veroorzaakt door een concenttatie aan
opgeloste humuszuren.
Kwaliteit na regeneratie
Afbeelding 6geeft het verloop van de
effluentkwaliteit weet gedurende de eerste
24uur na inbedrijfname.
Na 24tot 48uur stabiliseert de effluentkwaliteit zich tot circa 225mg/l HCO,"en
25mg/l Cf. Het TOC-gehalte wordt aanvankelijk verlaagd tot mindet dan 0,1milligram per
liter.Dit blijft gedurende de gehele looptijd
stijgen.
In het ontwerp van een praktijkinstallatie
zal rekening moeten worden gehouden met de
optredende chloridepiek. Indien het chloridegehalte van het mengproduct (stratenbedrijf
en/ofdeelstroombedrijfj een maximaal
toelaatbare chlorideconcentratie overschrijdt,
zal het effluent van de geregenereerde straat
gedurende enige tijd geloosd moeten worden.
Chemicaliënverbruik
Indien uitgegaan wordt van regeneratie
met 200gram natriumchloride per liter en
bovengenoemde regeneratiesnelheid en -duur,
bedraagt het zoutverbruik9o milligram per
liter (=55mg/l Cf). Eengroot deel (uitgaande
van bovenstaande uitgangspunten minimaal75
procent) vandit natriumchloride blijft aanwezigin het regeneraar. Her blijkt dat degemiddeldechloride-toename van het effluent iets
minder dan vijfmilligram per liter bedraagt.
Kosten
Tabel 3 geeft eensamenvatting vande
investerings-enexploitatiekosten vaneen praktijkinstallatie van685kubieke meter (hoofd-

Deproefopstelling
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Afb.y.

Dekleurvanhetinfluenteneffluent. Op5ju!ien6oktober1999zijndekolommenweerinbedrijfaenomainaeenregeneratie.

stroombehandeling middeldiep opgepompte
grondwater vanpompstation Nuland)43Î.
Uitgangspunt bij deze kostenberekening
is het opzetten van de hoofdstroom ionenwisseling in meerdere straten en het regenereren
van een straat bij een effluentkleur van 10
milligram per liter. Degemiddelde kleur van
het effluent zal in dit geval ongeveer zes
bedragen (eerste rij in tabel 3).Bij het
uitgangspunt dat de kleur van het reine water
van pompstation Nuland minder dan of
precies romilligram per liter moet bedragen is
een deelsttoombehandeling van 70 procent
mogelijk. Hiermee kan circa 15procent op
bovenstaande investerings- en exploitatiekosten worden bespaard (tweede tij in tabel3).
Conclusies
Ionenwisseling iseen zeer geschikte techniek om selectiefde kleurintensiteit van
voorbehandeld grondwater te verlagen;

Afb.5:

Eenmonstervanhetregeneraatna
80 minuten.

Ajb.4:

HetverloopvanClenTOCbijregeneratieAS60S.

Uitgaande van een kleur van het influent
van 25mg/l Pt/Co en een gewenste effluentkleur van minder dan ofprecies
10mg/l Pt/Co en met een filtratiesnelheid
van 8tot roBV/h kan met harsA500Peen
looptijd van circa 8.000BVworden bereikt.
MetA860Skan een looptijd van ongeveer
18.000BVworden behaald;
Dekolommen dienen periodiek te worden
opgespoeld met reinwater om een tegrote
weerstandstoename te voorkomen;
Het regeneratieverlies bedraagt minder
dan 0,5procent van de influentstroom;
Deexploitatiekosten van de techniek
bedragen 12tot 14cent per kubieke meter.

Tabel3:

Voorliteratuuropgaveziepagina z}.

Dekostenvaniepraktijkiriitallatie.

gemiddelde kleur fikraat
(mg/l Pt/Co)
6 (hoofdstroom)
10(70%deelstroom)

A/b.6:

Aanbevelingen
Het aanvragen van een Kiwa-Ata op de
harsen. Dit iseengewenst keurmerk voor
toepassing van het product in de drinkwaterproductie. Detoekenning van het
keurmerk wordt injuni verwacht;
Het uitvoeren van een duurprocf Het
doel hiervan om de afname in adsorptie
van de harsen over langere tijd (na meerdere regeneraties) in beeld te brengen.
Hiermee is inmiddels ook begonnen;
Onderzoek naar de verwerking van het
regeneraat (zievolgende artikel).«

investeringskosten
(miljoenen guldens)

exploitatiekosten per
m 3 behandeld water

54
4,5

12cent
14cent

Deeffluentkwaliteit naregeneratie.
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