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Ontharden inkorreireaaorenisinNederland inmiddelseenoperatesehaal toegepastetechniek,
vooral voorde bereiding vandrinkwater.Waterleidingbedrijven inNederland hebbenveel bijgedragenaan de ontwikkeling vandetechniek.Delaatstejaren richtendeinspanningen vande bedrijfstak zichvooralopvereenvoudiging vandebedrijfsvoering enverlaging vandekosten.Ditartikel
gce/teenoverzicht vanrecenteontwikkelingen, teweten:hctgebruikvan kant-eu-klare kalkmelk,
nieuwedosecrsvstemeiivoordeonthardingscheniicaliccuhetontwerp vanecunieuwtypeonthardingsreactor.
Ontharden vandrinkwater wordttoegepastomhetdrinkwatet minder kalkafzettend
temaken.Voordelen voordeklantzijn onder
andere:vermindering vanzeep-enwasmiddelverbruik, mindervaakschoon tehoeven
maken vanbijvoorbeeld koffiezetapparaten en
minder kalkaanslagopsanitair.Dezevoordelenwegeninhetalgemeenfinancieel ruimschootsoptegendehogerewaterprijs diehet
gevolgisvanontharding.Voordelenvan
onthardingvoorhetmilieuzijnvooralgelegenineenverminderde koperafgifte door
waterleidingbuizen.
InNederland isdeinvoeringvanonthardingbeginjaren zeventiggestart. Inmiddels
wordtongeveer45 procent vanhet drinkwater
onthard, terwijl nogeens45 procent vanhet
drinkwater vannatutealeenlagehardheid
heeft.
Ontwikkeling van de techniek
Detechniek vanontharding inkorrelreactoren isdoordeNederlandse waterleidingbedrijven sterkverbeterd.Indejaren zeventig
entachtigisveelaandacht besteed aanhet
ontwerpvandekorrelreactoren zelf Eendoorbraakisdevolkomen cilindrische reactormet
vlakkedoppenbodemvoorontharding met
nattonlooggeweestzoalsontwikkelddoor
Gemeentewaterleidingen Amstetdam.In
aansluiting hieropzijn nieuwebodemconstructiesontwikkeld, zoalsdoorPWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland. Eindjaren
tachtigenbeginjaren negentigrichttehet
ondetzoekzichophetwegnemen vanproblemendieontharding inkorrelreactoren kende,
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tewetendevotmingvanovermatigveelcarryover(zwevendestof) bijontharding metkalkmelkenproblemen metkalkafzetting nadat
totconditioneren (onthatden, ontzuten)was
ovetgegaan.Ditondetzoekheeft onder andere
geleidtot toepassingvankalksoortenvan
beterekwaliteiteningebruik vangedecarboniseerdwatervoordeaanmaakvankalkmelk
éninnieuweparameterswaarmeehetoptredenvankalkafzetting bijverwarmingvan
drinkwater sneleneenvoudigkanworden
voorspeldengeanalyseerd.

Delaatstejaren isdeaandachtsterk
verschoven naarvereenvoudigingvande
bedrijfsvoering entechniekvanontharding.
Eenredenhiervoor ishetverhoogdekostenbewustzijn bijdebedrijven,gestimuleerddoor
deVEWIN-benchmark.Eentweederedenis
gelegen inhet feitdatsteedsmeerkorrelreactorenwordengeplaatst oponbemandepompstations metrelatiefkleineproductiecapaciteit,waateeneenvoudige,onbemande
enprobleemlozebedrijfsvoering eenrandvoorwaardeis.
Een nieuw type reactor: de diffusor
Waterbedrijf Gelderland heeft beginjaren
negentiginsamenwerkingmetWLOOnderzoekenAdvieseenontwerpgemaakt vooreen
nieuwtypereactor,dediffusor, meteenaangepastedoppenbodem.Voordelenvandit type
teactorzijn:
Werkzaamheden aandewater-enbasedoseerdoppen kunnen worden uitgevoerd
met hetkorrelbed indereactor.Bij
verstoppingen kandereactoruitproductiewordengenomen,ontwatetd,waarna
directvanonderafdedoppen kunnen
worden vervangen.Detijdsduur voor
vervangingvanverstoptedoppen wotdt
daarmeeteruggebracht totongeveertwee
uur inplaatsvantweedagen.
Erkangebruik wordengemaaktvaneen
fijne fractie entzand,hetgeen minder
kostenvoorentzandgeeft, maarookeen
grotergehalteaancalciumcarbonaat inde
onthatdingskorrels. Erzijn daardoor
betereafzetmogelijkheden voordeze
onthardingskorrels.
Doorhetgrotespecifieke oppervlakaan
korrelsenentzand indereactorlooptde

Dedijjüsor-onthardingsinstallari«oppompstationDePo!vanWaterbedrijfGelderland.
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reactiegoed af Het water is daardoor
weinig kalkafzettend, er iseen hoog loogrendement en er hoeft geen zuur gedoseerd te worden.
Devoordelen van deze reactor komen
vooral tot uiting bij relatiefkleine reactoren.
Bijgrotere diameters gaan de voordelen (deels)
verloren. Na proefinstallatieonderzoek op de
locatie DePol heeft Waterbedrijf Gelderland
inmiddels diffusor-onthardingsinstallaties
gerealiseerd op de pompstations Eibergen en
't Klooster.

voren dat bij te hoge concentraties kalkmelk
en een hoge energie-inbreng door een rondpompsysteem verstopping op kan treden door
verhoging van de viscositeit, maar dit kan
eenvoudig worden voorkomen.
inmiddels isde eerste praktijkinstallatie
met toepassing van kant-en-klare kalkmelk in
bedrijf (pompstation Hoogeveen van Watermaatschappij Drenthe).Een tweede installatie
is in aanbouw (pompstation Nietap van
Waterbedrijf Groningen).

Contactgroep Ontharden
Doseersysteem base

Gebruik van kant-en-klare kalkmelk
Uit het onderzoek in beginjaren negentig
bleek dat in het buitenland hoogwaardige
kwaliteiten kant-en-klare kalkmelk op de
markt beschikbaar waren, die konden bijdragen aan de vermindering van carry-over bij
kalkmclkontharding.Verder heeft kant-enklare kalkmelk uiteraard het voordeel dat geen
kalkmelkaanmaakinstallatie - het relatief
storingsgcvoeligste onderdeel van de ontharding -gebouwd hoeft te worden en te worden
bedreven.Toepassing in de praktijk bleef
aanvankelijk uit, door de hogere transportkosten ten opzichte vangebluste en ongebluste kalk.
Verderonderzoek door onder andere
Waterbedrijf Midden Nederland in samenwerking met Kiwa,Waterbedrijf Europoort en
Waterleidingmaatschappij Drenthe toonde
aan dat gebruik van kant-en-klare kalkmelk de
nodige voordelen kan hebben, vooral voor
toepassing op relatiefkleine pompstations.
Vooreen goed verlopende ontharding is
verdunnen van de kalk niet nodig.Als
aandachtspunt uit het onderzoek kwam naar

reactor te leiden. Voordeel hiervan isdat de
basegoed verspreid over de diameter van de
reactor wotdt ingebracht. Bij verstopping
wordt alleen de base-doseerpomp uitgeschakeld, waarna het verdeelwerk uit de reactor
kan worden getild en vervangen door een
schoon exemplaar. Binnen een halfuur isde
ontharding weer in bedrijf, terwijl daarna het
verstopte verdeelwerk rustig, en eventueel
elders,gereinigd kan worden.

Vooreen goed verlopende ontharding is
eengoede menging van base (kalk ofnatronloog)met het water nodig. Inde loop van de
tijd zijn hiervoor verschillende bodemconstructies ontwikkeld: tangentiële invoer,
flappenbodem, en de doppenbodems. Kalkafzettingsproblemen ter plaatse van het
invoerpunt, en daarmee verstopping, is nog
steeds een veelvoorkomend ongemak, waardoor verhoogde schoonmaakkosten moeten
worden gemaakt.
Eenontwikkeling die plaatsvond, onder
andere bij Watermaatschappij Zuid-HollandOost in samenwerking met DHV,is het
gebruik van doseerlansen. Erwordt dan een
beperkt aantal lansen toegepast, verdeeld over
dediameter van de reactor. Bij verstopping
van een lans kan deze in het algemeen van
buitenaf uit de reactor worden gehaald,
zonder dat de reactor leeggehaald hoeft te
worden.
Waterleiding Maatschappij Overijssel
heeft voor de onthardingsinsrallatie te Sint
Jansklooster een oplossinggevonden door een
verdeelwerk voor de base van bovenaf in de

De informatie in dit artikel is grotendeels
verkregen via kennisuitwisseling in deKiwa
Contactgroep Ontharden. Vrijwel alle waterleidingbedrijven die ontharding toepassen
nemen deel aan dezecontactgroep. Degroep is
na vierjaar nog steeds enthousiast. Dedeelnemers wisselen kennis uit en toetsen hun
ideeën en hypotheses aan collega's.Dit iseen
stimulans geweest voor verdere ontwikkeling
van de techniek en heeft bijgedragen aan een
snelle verspreiding van kennis en verbeteringen binnen de bedrijfstak. *

LITERATUUR

Brink H. [lp9y]. Nieuwe parameters voor her kalka/zetteud
vermogen van water -Samenhang met problemen in de
praktijk. Kiwa SWE97.008.
Eekeren M. van, ). van Paassen en C. Merks (1954). Improved
milk-o/-[ime forsojtening ojdrinking water - The answer
to the carry-over problem. AC)UAvolume43,number 1.
Mijnarends B.en C van Bcnnekom [15)5)1). Programma van
eisen dijjusor.

O p pompstation H o o r v e e n past Waterleidingmaatschappij Drenthe als eerste bedrijfkant-en-klare kalkmelk in de praktijk toe voor ontaarding van drinkwater.
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