ACHTERGROND

KOSTEN N U GERAAMD OP 20 C E N T PER KUBIEKE METER

Ionenwisselingom
nitraatuitgrondwater
tehalennoggoedkoper
Delaatstejarenvinden metbetrekkingtotdeverwijderingvannitraat uitgrondwaterverschillende
interessanteontwikkelingenplaats,waaronderdetoepassingvanionenwisseling.Bijdezelaatste
richthetonderzoekzichvooralopdeselectiviteitvandeionenwisselaar, debeperkingvangebruik
vanhetregeneratiezout,debestemmingvoorhetregeneraateneen'attest toxicologischeaspecten'.
Demeestaantrekkelijke optieopditmomentvoorNederland lijktdecombinatielonenwisseling met
denimjïcatie vanregeneraar. Hiervanwordendetotalekosten(inclusiefbehandeling vanhetregeneraat) momentee!geraamdopzoeen:perkubiekemeter.
Ditbedrag isgebaseerd oponderzoeken
praktijkervaringen opdiverseplaatsenin
Nederland enhetbuitenland. In Frankrijk
enGroot-Btittanniëzijn enkele installaties
gebouwd, waarbij voorhetregeneraateen
oplossinggevonden isinhetlozenop een
rioolwaterzuiveringsinstallatie, dievervolgensopzee loost.InNederlandzit nitraathoudend grondwater alleen inhetbinnenland,waardoor zeewater voordelozingvan
hetzouteregeneraat niet voorhandenis.
Daarnaast ishetnietacceptabelomhoge
nitraatconcentraties opoppervlaktewater te
lozen.Sinds 1984zijn daarom verschillende
optiesonderzocht voorhetverbeterenvan
desamenstelling enhoeveelheid van het
regeneraat.
In 1984en1996isdeontwikkelingvan
nitraat ingrondwater uitgebreid onderzocht
inhetkadervanVEWIN-onderzoek,onder
begeleidingvandewerkgroep nirraar.In
1996werdverwachtdatopcircaacht
winningen indekomendedecenniadenorm
voornitraat zouworden overschreden.Tot
opheden blijven dewerkelijke waarden
echterachteropdeverwachtte nitraatconcentratiesenisernoggeen noodzaakvoor
nitraarverwijdering opkorte termijn.
InNederland isdankzij collectief
bedrijfstakondetzoek enonderzoekvan
Wageningen Universiteit endeVlaamse
Maatschappij voorWatervoorzieningervaringopgedaan metzowel biologische
processen alsmembraanprocessen enionenwisseling.

Hergebruik regeneraat
Ionenwisselingstaat momenteel weerin
debelangstelling vanwegenieuwetoepas26
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singen voordrinkwatetbereiding enoplossingen voorhetregeneraat, bijvoorbeeld de
verwijdering vankleur metsterk basische
anionwisselaars.Voordereststoffen iseen
oplossinggevondendoor hetregeneraatmet
nanofiltratie deelstehergebruiken.Kiwa
werkt momenteel aaneenoplossingvoor
hergebruik vanhetresterende regeneraat.
Ionenwisseling wordtreedsvelejaren
voornitraatverwijdering roegepast. Hiervoorzijn sinds 1984nitraarselectieve ionenwisselaars beschikbaar. Eennegatieveconsequentie vanionenwisseling isdatnitraat
gewisseld wordt voorchloride,wanneer
zoutvoorregeneratie wordtgebruikt.Dit
betekent dat wanneer 60 mg/lnitraat wordt

verwijderd, chloridemettenminste 35 mg/l
zaltoenemen.Ditnadeelisniet aanwezig
bij toepassingvanbiologische nitraatverwijdering ofmembraanprocessen zoalselekrrodialyseenomgekeerdeosmose.Vanwegehet
feit datmeteengroteovermaatzout moet
worden geregenereerd zalhetregeneraat
hogeconcentraties zout ennittaat bevatten,
waatvooreen oplossingmoet worden
gevonden.

Denitrificatie
Hettegeneraarprobleemisindepraktijk opverschillende wijzen opgelost.Voot
installaties nabij dezee(inFrankrijken
Groot-Btittannië) wordt hetnitraat-en
zoutrijke regeneraat zoalsgezegdviaeen
rioolwarerzuiveringsinstallatie geloosdop
zee.InDuitsland ismethetCarix-proces
(daruitgebreid inNedetland isgetest)een
eleganteoplossinggevonden voorhet
concenttaatprobleemdoor hetmeteenkooldioxide-oplossing onder hogedruk teregenereren.Nadeligeconsequentievandeze
methode isdatvanwegede'milde regeneratie'slechtseenbepetkt deelvandeionenwisselaar geregenereerd wordt.DeuniversiteitvanWageningen ontwikkelt eentechniekdienitraatselectieve ionenwisseling
combineert metbiologische nitraatvetwijdering(denirrificatie) vanhettegeneraat.
Dit proces isontwikkeld tussen 1984en
1988 vootdetoenmalige Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland (nuWaterbedrijfGelderland).Metnitraatselectieve
ionenwisselaats wordt nitraat uithetwatet

Dedrieionenwisselimjskolommenvandeproefinstallatie waarvantweekolommeninbedrijfzijnenéénwordt
geregenereerd.Deeerstehebbensameneencapaciteitvan
zokubiekemeterperuur.

verwijderd. Deionenwisselaar wordrgeregenereerd mereenzoutoplossing dievervolgenswordtgedenitrificeerd ineenbioreactor. Hetgedenitrificeerde regeneraat
wordt na filtratie en verzadiging met zout
hergebruikt (ziedeafbeelding]. Doordeze
koppelingvan ionenwisseling en biologischenitraatverwijdering uit het concentraat
wordt dezoutlast vanlozing beperkt, maar
isweleendesinfectie van de ionenwisselaars
naelkeregeneratie noodzakelijk.

Nitraatarm w a t e t

onenwisselaar 1
in bedrijf

Ncy- -ci-

lonenwisselaar 2
in regeneratie
Cl"NO3-

centraat ontwikkeld. Dezezullen op middellangetermijn naar verwachting leiden tot
goedkopere nitraatverwijderingstechnieken.

Goedkoper en milieuvriendelijker
Ionenwisseling met nitraatselectieve
ionenwisselaars,in combinatie met denitrificatie enhergebruik van regeneratiezout
kandus eenaantrekkelijke optiezijn uit
oogpunt vankosten en milieu.Invergelijkingmet andere nitraatverwijderingsprocessenisionenwisseling interessant
wanneer slechts nitraat verwijderd hoeft te
wordenenwanneer verhogingvanchloride
inhetdrinkwater niet totproblemen leidt.
Alsruimre beschikbaar isendebodemgesteldheid gunstig, kandenitrificatie van het
grondwater incombinatie met bodempassagealsgoedkoop enrobuust proces worden
overwogen.Wanneer naast nitraat tevensde

hardheid moet worden verlaagd ofbestrijdingsmiddelen moeten worden verwijderd
zullen membraantechnieken (elektrodialyse
ofomgekeerde osmose) aanrrekkelijker
worden.Het aanvragen vaneenATA-keurmerkwordt vooreenleverancier vanionenwisselaars belangrijk wanneer concrete
plannen bestaan voordetoepassingvan
ionenwisselingvoordeproductie van drinkwater.Herisdaarom niet mogelijk omop
basisvandebeschikbare informatie testellen ofdit een knelpunt zalvormen.
zie ook nr. 14/15 uit 1999 (pag. 30)
en nr. 6 (pag. 2.2)en nr. 11 (pag. 5) van
ditjaar.
Voormeerinformatie:JoostKappelhofvan
Kiwa(030)6069666of)anPetervanderHoek
vanGWA(020)523 3573.%
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lonenwissdmg metdenitrificatievanregeneraat.De
linkerkolomwordtgebruiktvoordrmkwaterproductie,
terwijlderechterkolomwordt^ere^enereerd,waarbij
hetregeneraatwordt,gedcnitriftceerdindebioreactor.

Gedurende een uitgebreid onderzoekis
aangetoond dat het procesgoed functioneert. Hiermeezijn dekritische punten die
decombinatie vanbeideprocessen metzich
meebrengtzodanigopgelost,dat kan
wordengesproken vaneen betrouwbaar
proces.Demeest kritischeaspecten zijn
desinfectie vandeionenwisselaar en het
beheersen vandebioreactor onder niet
constante nitraatconcentraties in hetregeneraat. Dankzij dehoge nittaatconcentraties
in het regeneraat kan debioreactor zeer
compact worden ontworpen.
Dekosten voor ionenwisseling zijn relatieflaagvanwegedehoge uitwisselingscapaciteit endeeenvoud vandeinstallatie.
Omdat eencompacte denitrificatiereactor
kan worden toegepast wotdende kosten
voordenitrificatie vooreenbelangrijk deel
bepaalddoorde substraatconsumptie.
Uitgaande vaneen installatie van100
kubiekemeter peruur en nitraatverwijderingvan 100naar 25 mg/l,worden de kosten
voorionenwisseling,inclusief hergebruik
vanregeneraat door denitrificatie geraamd
op20cent perkubieke meter.Deresterende
afvalstroom zalbestaanuiteengeringe
hoeveelheid zoutrijk biologisch slib,dat
deelskanworden ontwaterd. Momenreel
worden ookanderemethoden voor nitraatreductieuit regeneraat ofmembraancon-

Nieuw coderingsstelsel voor aquatische
organismen
DeCommissieIntegraalWaterbeheer(GW)fiee/teennieuwcoderiiigsstelselontwikkeldvoorNederlandseaquatischeorganismen: deTaxonomischeCodeNederland.Hetisopgeslagenineencentraal
databestand,datgebruikersviainternetkunnenraadplegen.
Eenwerkgroep vandeCIWheeft inde
afgelopenjarendeinNederland gebruikte
coderingsstelsels voorplanten endieren in
enrond deNederlandse wateren in kaart
gebracht.Daaruit bleekdatgeen vande
bestaande coderingssystemen allegroepen
organismen dekt.Demeestehebben bovendieneen taxonomische opbouw.Zij zijn
volgenseenbepaaldehiërarchie gestructureerd.Dit betekent dat stelsels steeds
opnieuw moeten worden aangepast,zodra
taxonomische inzichten veranderen.
Omdegenoemde problemen het hoofd
tebieden,heeft dewerkgroepeen nieuw
coderingsstelsel ontwikkeld, dat destandaard wordtvoorsoortherkenning engegevensuitwisseling:deTaxonomischeCode
Nederland (TCN).DeTCNbiedt inde nabije
toekomst eenvolledigoverzichtvanallein
Nederland voorkomende aquatische organismen.Iederesoort krijgt een uniekeTCNcode.Decodegaat vergezeld van alle namen
waaronder eensoortbekend is.Het bevat
geen taxonomische informatie. Wijzigingen
in taxonomische inzichten leiden daardoor
niet noodgedwongen tot aanpassingen in
het coderingssrelsel.

Inmiddelszijn inTCNdecoderingen
vanmacrofauna endiatomeèen afgerond.
Het coderen van fyroplankton, vissenen
macrofyten isin voorbereiding.
Omtezorgen datgebuikers snelen
eenvoudig toegang hebben totde informatie
uitTCN,wordt het hele coderingsstelsel
opgeslagen ineencentraal databestand:de
EncyclopaediaTaxonomica. Gebruikers
kunnen dit bestand taadplegen via internet:
www.taxonomica.com/. Daar kunnen
gebruikers bovendien eenspeciale
Windows-toepassing opvragen:deEcoWorkbench.
Metbehulp vanditlaatste 'programma'
kunnen gebruikers nietalleen informarie in
het centtale bestand zoeken,bekijken en
selecreren,maar desgewensr ook importeren
ineigen applicaties opdeeigen computer.
Gebruikers kunnen bovendien wijzigingsvoorstellen doeninsoort- encodenamen en nieuwesoorten aanmelden aan
soortgroeps-gerelateerde experrteams.Deze
zullen dewijzigingsvoorstellen valideren,
voordatzeworden opgenomen, f
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