Troebeling en scaling van drinkwater na ontharden met korrelreactoren

Inleiding
Bij de openbare drinkwatervoorziening in
Nederland wordt centrale ontharding op
verschillende zuiveringsinstallaties
toegepast. Centrale ontharding is van
belang om de negatieve eigenschappen
van hard water te elimineren. Eén van de
grote nadelen van hard water is het grote
kalkafzettingsvermogen in warmwatertoestellen.

Gas- en elektriciteitsbedrijven
Er zijn veelal geen problemen met
kalkaanslag in geisers en boilers bij
centrale ontharding, aangezien men
maatregelen treft die een grote
kalkaanslag tegengaan dan wel de effecten
ervan beperken (bijvoorbeeld
verwarmingstemperatuur in geisers lager
dan 70°C houden en periodiek onderhouden van geisers en boilers).
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Samenvatting
Bij ontharding in korrelreactoren
worden microkristallen van C a C 0 3
gevormd, die slechts gedeeltelijk door
een snelfiltratie na de ontharding
afgevangen worden. Bij verwarmen
van water fungeren deze microkristallen als entkernen van het oververzadigd CaC0 3 . Dit kan aanleiding
geven tot het witkoken van water en
relatief grote kalkafzettingen in
warmwatertoestellen. Oorzaken van
de microkristallen zijn spontane
nucleatie en pelleterosie. Vorming
van microkristallen lijkt inherent aan
ontharden met korrelreactoren te
zijn. De microkristallen kunnen uit
het reactoreffluent verwijderd
worden door een ijzer(III)dosering
(0,5 tot 1 mg Fe/l) voor snelfiltratie
toe te passen. Dit is niet noodzakelijk,
als in het water al ijzer aanwezig is
(ontharding van belucht ruwwater).
Microkristallen blijken ook
verwijderd te worden bij langzaam
zandfiltratie of actief koolfiltratie
(zonder ijzerdosering). Bij ontharden
met kalkmelk blijkt de troebelheid
van gekookt water van snelfiltereffluent laag te zijn. Voorwaarde
hierbij is dat een niet te reactieve
kalk wordt gebruikt, zodat de oververzadiging in de reactor beperkt
blijft.
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De kalkaanslag blijkt echter bij sommige
waterleidingbedrijven na installatie van
onthardingsreactoren vrijwel niet
afgenomen en in bepaalde gevallen zelfs
toegenomen te zijn. Naast een relatief
sterke kalk-afzetting in warmwatertoestellen wordt na ontharding met korrelreactoren bovendien in enkele gevallen
een verhoogde troebeling van gekookt
water (witkoken) geconstateerd.
Om meer inzicht in deze beide
verschijnselen te krijgen werd door
DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV
in samenwerking met de Katholieke
Universiteit van Leuven (KU Leuven) een
onderzoek opgestart.
Doel van dit onderzoek was het vaststellen van de oorzaken van bovengenoemde verschijnselen en het vinden
van oplossingen.
Oriëntatiefase
Om de omvang van het probleem vast te
stellen werd begonnen met een oriëntatiefase. De oriëntatiefase omvat een
inventarisatie van binnengekomen
klachten op het gebied van kalkafzetting
in warmwatertoestellen en op het gebied
van witkoken van onthard water [lit.3].
Deze inventarisatie werd achtereenvolgens uitgevoerd bij de gas- en
elektriciteitsbedrijven, de regionale
inspecties van de volksgezondheid en tien
waterleidingbedrijven die ontharden met
pelletreactoren.
In tabel I staan alle resultaten van de
inventarisatie samengevat.
De belangrijkste conclusies voor de drie
verschillende onderdelen van de
invétarisatie zijn hieronder vermeld.

In de voorzieningsgebieden van Kamerik
en Noord-Bergum is na toepassing van
ontharding de kalkaanslag afgenomen.
Een grote kalkaanslag wordt met name in
de voorzieningsgebieden van Ridderkerk
en Alphen aan de Rijn gevonden.
Deze bedrijven passen een (zeer)
beperkte ontharding toe. Overigens houdt
geen van de geënquêteerde bedrijven
systematisch de kalkafzettingen in de
geisers en boilers bij.
Regionale inspecties dervolksgezondheid
Er komen vrijwel geen klachten binnen bij
de regionale inspecties over witkoken
(één klacht in 10jaar).

ook ontharden met natronloog, slagen erin
de hoge TNK te reduceren door een ijzerdosering (0,5 à 1 mg Fe(III)/l) voor de
filters toe te passen. Het drinkwater van
Weesperkarspel en Leiduin heeft een
geringe TNK aangezien na de korrelreactor een uitgebreide nazuivering
geïnstalleerd is. De pompstations waar
onthard wordt met kalk (Altena en
Noord-Bergum) hebben geen problemen
met een verhoogde scaling in geisers en
boilers en witkoken.

Waterleidingbedrijven
Alle bedrijven die ontharden met natronloog en slechts een snelfiltratiestap na de
korrelreactor hebben, zonder bijkomende
zuivcringsstappen verkrijgen effluenten
met een hoge troebelheid na koken
(TNK). Sommige waterleidingbedrijven
(Spannenburg, Nijmegen), die nochtans

'LABEL I- Resu hatenoriëntatiefase (eind1988) llit.3](+ - =groot, hoog; - = klein, laag)

Pompstation
Kamerik
Ridderkerk
Alphen
Altena
Hazerswoude
Weesperkarspel
Spannenburg
Noord-Bergum
Nijmegen
Leiduin

Kalkafzetting
in geisers
en boilers

-

TNK
+

+
+

+

-

-

-

-

-

-

?
+/+/-

+

+/+/-

Onlhardings
chemicalie
NaOII
NaOH
NaOII
Ca(OH) 2
NaOH
NaOH
NaOH
Ca(OH),
NaOII
NaOH

Behandeling
na korrel
reactor
SF/M
SF'
SF/M
SF
SF
COA/SF/LZF
Fe/SF/M
SF/M
Fe/SF
B/AK/SF/LZF

SF'- snelfiltratie; M - mengen van onthard en niet-onthard water; COA - coagulatie; I.ZF - langzame
zandfiltratie; Fe - ijzerdosering; B- beluchting; AK - actiet kool.
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Definities
Parameter

Eenheid Omschrijving

Sl(20)

(-)

Sl(90)

(-)

TACC(20) mmol/l
TACC(90) mmol/l
dCa-20

mmol/l

dCa-k

mmol/l

TNK

NTU

TVK

NTU

DeLangelier Index (hetverschiltussen dewerkelijke pHende
evenwichts pHmetbetrekking tot het kalkkoolzuurevenwicht) bij20°C*.
DeLangelier Index bij 90°C.Dezewordt als maatgebruikt voor deSI
bij100°C*.
Detheoretische afzetbare hoeveelheid CaC03 bij20°C(de hoeveelheid
CaC03, die moet neerslaan om hetwater inevenwicht tebrengen met
betrekking tot hetkalkkoolzuurevenwicht)*.
Detheoretische afzetbare hoeveelheid CaC03 bij 90°CDezewordt
alsmaatgebruikt voor deTACCbij 100°C*.
Dehoeveelheid CaC03,die bij20°Cnaeen bepaalde tijd ineen
oververzadigde oplossing isuitgekristalliseerd.
Dehoeveelheid CaC03,dietijdens 5minuten koken uitkristalliseert
(zie kookproef).
Detroebelheid van5minuten gekookt water (troebelheid nakoken)
(zie kookproef).
Detroebelheid van hetwater (troebelheid voor koken).

"Berekend met Kalkkoo [lit.1]

De kookproef
Dekookproef geeft een beeld vandetroebelheid nakokenen hetkalkafzettend vermogenvan
water bij koken.Dekookprocedure isgebaseerd op dekookproef ontwikkeld door hetKIWA
[lit.2].Door deze proef uitte breiden werd hetmogelijk ookeen uitspraak over het kalkafzettend
vermogen van hetwater tedoen.
Schone erlenmeyers (achtereenvolgens gespoeld metzuur, leiding-en demiewater) worden
gevuld meteen bepaald volume water (metbekende samenstelling) enditwordt gedurendevijf
minuten gekookt (100°C). Ineen koudwaterbad worden deerlenmeyers daarna afgekoeld tot
kamertemperatuur, waarna deTNKgemetenwordt.Degekookte monstersworden over een
0,45 fim membraanfilter gefilterd.Van hetfiltraatwordt desamenstelling bepaald(pH,
Ca-concentratie, m- en p-getal).
Deafname in het monster van hetCa-gehalte nakoken enfiltreren over een0,45 /jm filter iseen
maatvoor de hoeveelheid CaC03 dietijdens hetkoken isuitgekristalliseerd.

Hypothese
Met behulp van reeds eerder verricht
praktijkonderzoek [lit. 10],de oriëntatiefase en de eerste resultaten van de onderzoeksfase kon de volgende hypothese
opgesteld worden.
Bij ontharding van water in de korrelreactor kristalliseert vrijwel al het oververzadigd CaC0 5 uit op de onthardingspellets. Ken klein deel van het oververzadigd CaC() 3 is echter als carry-over
in het effluent van de reactor terug te
vinden. De carry-over bestaat bij ontharding met natronloog voornamelijk uit
zeer kleine CaC0 3 -kristallen.
Deze zogenaamde microkristallen worden
niet volledig op een na de reactor
geschakeld filter afgevangen en fungeren
bij verwarmen als entkernen voor de
kristallisatie van het oververzadigd C a C 0 3
(bij verwarming van water daalt de
oplosbaarheid van CaC0 3 ).
De microkristallen zorgen dus voor het
aanbod van oppervlak, waarop het oververzadigd CaCO; zich kan afzetten (in
aanwezigheid van entoppervlak verloopt
de kristallisatie sneller en gemakkelijker!.

Dit is een verklaring voor de grotere
kalkafzetting in warmwatertoestellen en
de hogere TNK van onthard water in
vergelijking met niet-onthard water.
Ilard water heeft weliswaar een groter

Ca-gehaltc, maar bevat geen entkernen
waarop het oververzadigd Ca(X), zich kan
afzetten.
hen oorzaak van de vorming van de
microkristallen lijkt onder andere de grote
oververzadiging van het water met C a C 0 3
te zijn bij mengen van loog en water
onderin de korrelreactor. Bij deze grote
oververzadiging zullen door spontane
nucleatie microkristallen van C a C 0 3
gevormd worden, die nog slechts ten dele
in de reactor worden afgevangen en
grotendeels uitgespoeld worden.
Verder zal de aangroeisnelheid van de
onthardingspellets bij hoge oververzadigingen groot zijn. Dit kan een
nadelige invloed hebben op de structuur
van de pellets. Ken zwakke pelletstructuur
kan met name onderin de reactor
(mengzone), waar de turbulentie het
grootst is, aanleiding geven tot significante
afschuring van de pellets.
Onderzoeksfase
De oriëntatiefase werd gevolgd door een
onderzoeksfase, die gericht was op het
vinden van de oorzaken en oplossingen
van de in de oriëntatiefase geconstateerde
problemen en het nader uitbouwen van de
hypothese. De onderzoeksfase bestond
concreet uit het verzamelen en verwerken
van reeds eerder uitgevoerd onderzoek,
maar ook uit het zelf uitvoeren van
experimenteel onderzoek.
Proefopstellingen
Voor het experimenteel onderzoek werd
gebruik gemaakt van een aantal proefopstellingen.
Voor het onderzoek op locatie werd
gebruik gemaakt van een mobiele onderzoekscontainer van DHV. Hierin is een
korrelreactor met een diameter van

Aß. 1 - DeTNKvan opgerm ngdwaternafiltratieover0,45firnahfunctie ran de Sl(20) ran aangezuurdmilliard
voorfikraat, flit. 3J.

Het opgemengde water bestaat voor
50% uit onthard voorfiltraat (dat
eerst is aangezuurd en na een dag
weer wordt aangeloogd) en voor
50% uit voorfiltraat.
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11,2 cm opgesteld. Filtratie van een deel
van het reactoreffluent vindt plaats over
twee parallel geschakelde snelfilters
(dubbel- of enkellaags) met een diameter
van 10 cm.
Aan de KU Leuven stonden in een vaste
opstelling een reactor met een diameter
van 11,2 cm en een reactor met een
diameter van 5,5 cm.
Daarnaast zijn een aantal bekerglasproeven uitgevoerd.
Op de locaties Halsteren, Hendrik-IdoAmbacht en Ridderkerk werden
onthardingsexperimenten uitgevoerd met
belucht ruwwater. De beluchting van het
ruwwater gebeurde met behulp van een
cascade.
Aantonen microkristallen
Wanneer zich in onthard water microkristallen van C a C 0 3 bevinden moeten ze
te verwijderen zijn door ze op te lossen in
zuur milieu. Dit werd aangetoond met
zuurproeven die werden uitgevoerd op
reactoreffluent (Hendrik-Ido-Ambacht)
[lil. 3], Onthard water met een SI(20) van
0,9 werd aangezuurd tot verschillende
Si's. De aangezuurde monsters werden
24 uur afgesloten bewaard. Ze werden
vervolgens aangeloogd tot de
oorspronkelijke pil en daarna opgemengd

(1:1verhouding) met niet onthard voorflltraat (vrij van microkristallen).
Na filtratie over een 0,45/mi filter werden
de monsters gekookt.
De opgemengde monsters hebben voor
koken alle een gelijke samenstelling
(pH 8,3, Ca-gehalte 1,4 mmol/1, m-getal
3mmol/l,TVK0,2NTU).
In Afb. 1 is de TNK van de opgemengde
monsters uitgezet tegen de SI van de
aangezuurde monsters. De TNK neemt
steeds verder af naarmate het water
sterker aangezuurd werd. Vanaf een SI
van -0,6 blijft de TNK constant.

de entkernen, die zich in met NaOH
onthard leidingwater bevinden, zijn blijkbaar kleiner dan 0,05 /;m.
Oorsprongvan de microkristallen
De oorsprong van de microkristallen in
het effluent is tweevoudig. Ze ontslaan
enerzijds door spontane nucleatie, anderzijds door pelleterosie.
- Spontane nucleatie
Er is nagegaan bij welke oververzadiging
(SI) spontane nucleatie optreedt.
Onder spontane nucleatie wordt verstaan
de vorming van de eerste C a C 0 3 kristallen in de waterfase, waarop verdere
kristallisatie van oververzadigd C a C 0 3
kan plaatsvinden.
Hr werd synthetisch water bereid met een
verschillende graad van oververzadiging.
De lurbiditeit van het synthetisch aangemaakt water werd gemeten voor en na
koken van het water.
In Afb. 2 is de troebeling van het
synthetisch water als functie van de SI bij
20°C uitgezet. Vanaf een SI van 2,5 neemt
de lurbiditeit ineens sterk toe. Bij deze SI
is het water blijkbaar zo sterk oververzadigd met betrekking tot het kalkkoolzuurevenwicht, dat het oververzadigde C a C 0 3 spontaan uitkristalliseert.
Bij ontharding met natronloog is de SI
onderin de reactor bij optimale menging
van loog en te ontharden water meestal
gelegen tussen de 2 en 3. Deze SI zal,
zoals blijkt uit het voorgaande experiment,
veelal afdoende zijn om spontane
nucleatie van C a C 0 3 te bewerkstelligen.
De turbiditeit van gekookt water in functie
van de SI bij 90°C (SI(90)) is weergegeven in Afb. 3. De SI(90) is in de

Dit experiment wijst op de aanwezigheid
van C a C 0 3 microkristallen in het reactoreffluent. Deze microkristallen zijn kleiner
dan 0,45 firn en kunnen door aanzuren
weggenomen worden. Hen standtijd van
het water van een dag bij een SI van -0,4
blijkt niet voldoende om de TNK op het
laagste niveau te brengen. Niet alle microkristallen zijn dan blijkbaar al opgelost.
Hij reactorproeven uitgevoerd aan de
KU Leuven [lit. 3,5] (ontharding met
natronloog) kon een positief verband
gevonden worden tussen de TNK van het
reactoreffluent (2-60 NTU) en de TNK
van reactoreffluent na filtratie over een
0,05 /urn filter (2-40 NTU). Hen deel van

'FABEL II - Invloed van de standtijd van water op de TNK bij verselullende Si's [Ut. 3].
Belucht water
na filtratie

over 0.45 ^m
SI= 0,8
Standtijd
(NTU)
(uur)
0
1
2

8,8
14,0
36,0

Voorf Itraat
SI = 0,6
Standtijd
TNK
(uur)
(NTU)
0
2
19

Nahltraat
SI= 0,5
Standlijd TNK
(uur! (NTU:

7,0
16,0
26,0

Afb. 2 - De TVK alsfunctie van de SI(20) voor synthetisch aangemaakt water
(bekerglasexperiment). [lil. 3, 4]

0
2
19

6,8
9,9
31,0

Afb. 3 - De TNK als functie van de SI(90) voor synthetisch aangemaakt
•water/lil. 3, 4j
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praktijk een goede maat voor de oververzadiging bij koken. Uit de afbeelding
blijkt dat bij koken al spontane nucleatie
kan optreden bij een SI van circa 1,5.
De kinetische condities zijn voor
kristallisatie van C a C 0 3 bij koken beter
dan bij 20°C.
Om het effect van de factor tijd na te gaan
op de TNK van oververzadigd water
werden experimenten verricht op de
proeflocatie Ridderkerk [lit. 3].Met een
plaatbeluchter werd ruwwater belucht.
Na de beluchting had het water een SI van
0,80. Na filtratie van het beluchte water
over een voorfilter daalde de SI tot 0,6, en
na het nafilter bedroeg de SI nog 0,5.
In tabel II is de TNK van belucht water,
voorfiltraat en nafiltraat na verschillende
standtijden (de tijd die verstrijkt alvorens
het water wordt gekookt) gegeven.
De TNK van water afkomstig van de
plaatbeluchter is binnen de 2 uur verviervoudigd. De TNK van het voorfiltraat en
het nafiltraat wordt pas na 19 uur vier
maal zo groot.
Ook bij de lage Si's die we hier aantreffen,
treedt er spontane nucleatie op. Hoe lager
de SI, hoe langer het echter duurt voordat
er zich microkristallen in het water
hebben gevormd, en hoe trager de TNK
stijgt. In de praktijk heeft belucht water
een verblijftijd van circa 15 minuten
alvorens het in korrelreactoren onthard
wordt. Deze tijd is te kort om voor de
ontharding reeds veel entkernen te
vormen.
Door middel van bekerglasexperimenten
is dus aangetoond dat vanaf een SI van 2,5
(bij 20°C) spontane nucleatie optreedt.
Bij de ontharding met natronloog wordt

structuur ontstaat, die vrij erosiegevoelig
is. Verder onderzoek zal moeten aantonen
bij welke oververzadiging sprake is van
vorming van erosiegevoelige pellets.
Het verschil tussen pelleterosie en
spontane nucleatie blijkt te vervagen.
Zowel pelleterosie en spontane nucleatie
worden in de hand gewerkt door grote
oververzadigingen en vinden hierin een
gemeenschappelijke oorzaak.

TABEL III - Erosie van onthardingspellets bij
verschillende uitstrooomsnelheden (gemiddelde van vijf
metingen na 30 minuten doorstroming) [lit. 9]

Uitstroomsnelheid
m/s
1
4
9

1'VK
(NTU)

TNK
(NTU)

0,6
1,4
16

253
308
431

deze SI bij diepe ontharding overschreden, waardoor rekening gehouden
moet worden met spontane nucleatie.
- Pelleterosie
Een goede menging van het water onderin
de reactor wordt normaliter gerealiseerd
door het water via kleine uitstroomopeningen, dus met hoge uitstroomsnelheden (1à 10 m/s), onderin de reactor
te leiden. De pellets worden hierdoor
blootgesteld aan hevige turbulenties,
waardoor pelleterosie optreedt.
De pelleterosie kan goed aangetoond
worden door de korrelreactor te doorstromen met in evenwicht zijnd water,
zonder natronloog aan de reactor te
doseren. De troebeling en de TNK van
het water blijkt dan sterk toegenomen te
zijn met name bij hoge uitstroomsnelheden onderin de reactor. Dit is te
zien in tabel III, waarin de resultaten van
enkele erosieproeven, die aan de
KU Leuven uitgevoerd zijn, worden
gepresenteerd [lit. 9].

Gevolgenvan deaanwezigheid van de
microkristallen
- Theoretisch afzetbaar en werkelijk
afgezet calciumcarbonaat
Om de invloed van entmateriaal
(microkristallen) op de uitkristallisatie van
C a C 0 3 na te gaan, werden aan de
KU Leuven enige bekerglasexperimenten
uitgevoerd [lit 3, 4]. Hierbij werd gebruik
gemaakt van synthetisch aangemaakt
water met een bepaalde oververzadiging
aan C a C 0 3 (bij 20°C). Aan een eerste
reeks bekerglazen werd entmateriaal in de
vorm van vast C a C 0 3 (4 g/l) toegevoegd.
Aan een tweede reeks bekerglazen, met
water van dezelfde samenstelling, werd
geen entmateriaal toegevoegd. Voor beide
reeksen werd de hoeveelheid uitgekristalliseerd CaCO, bij 20°C (dCa-20)
bepaald. Voor de eerste reeks (met
entmateriaal) gebeurde dit reeds na twee
uur, voor de tweede reeks (zonder
entmateriaal) werd de dCa-20 pas na zes
dagen gemeten.

De erosiegevoeligheid van de pellets lijkt
tevens afhankelijk te zijn van de
onthardingsdiepte. Recent microscopisch
onderzoek aan de KU Leuven laat zien dat
bij een grote onthardingsdiepte en dus
grote oververzadigingen een broze pellet-

Uit Afb. 4 blijkt dat voor water zonder
entmateriaal, de werkelijk afgezette
hoeveelheid calcium bij lage oververzadiging sterk achterblijft bij de
theoretische oververzadiging. Voor de
experimenten met entmateriaal daaren-

Afl>.4 - De dCa-20 alsfunctie van de 1'ACC(20) voor water waaraan entmateriaal
(4 gr CaCOy poeder/l) istoegevoegd (met een standtijd van 2 uur) en voor water
zonder toevoeging van entmateriaal (met een standtijd van zes dagen) [lit. 3,4J.

Afb. 5 - De dCa-k alsfunctie van de 1ACC(90) voor synthetisch aangemaakt water
(bekerglasexperimenten), reactoruifluent, en reactoreffluent [lit. 3, 5[.
1.5
1.4

+

+

1.3

7

D

n /
1.2

Q
+

1 .1

u

a

S
+

G/

1

O

E
E

*
0

0.8

n

/

0.7

/
0.6

x

XI

0.5
0.4
0.3

û

D

o

Oy/+ +

~
-

o

n

D

a

/ +

0.2

/

0.1

/
C

x

D

•IT
+

a

Q

u
0 2

p

0.4

+

_O
0.6

, ,

0.8

1

TACC(90) ( m m o i / l )
O

synth

+

reoetoreffl.

A

reactorinfl.

12

1.4

76

tegen, zijn deze twee grootheden
nagenoeg gelijk.
Dit experiment toont aan dat in aanwezigheid van entoppervlak het oververzadigd C a C 0 3 sneller en gemakkelijker
uitkristalliseert. Zonder entoppervlak is
een zekere 'drempef-oververzadiging
nodig voordat kristallisatie optreedt.
Water zonder microkristallen (en dus
zonder entmateriaal) heeft dus als
eigenschap dat de uitgekristalliseerde
hoeveelheid C a C 0 3 bij koken sterk
achterblijft bij de theoretische oververzadiging TACC(90). Dit is weergegeven in afb. 5. Duidelijk is dat voor
reactoreffluent dCa-k rond de TACC(90)
ligt, terwijl voor reactorinfluent en
synthetisch aangemaakt water dCa-k
duidelijk kleiner is dan de TACC(90) met
name bij een lage TACC(90).
- TNK en neerslag bij koken
De TNK is voor één type water evenredig
met de hoeveelheid C a C 0 3 die tijdens
koken uitkristalliseert (dCa-k). Uit Afb. 6
[lit. 3, 5) blijkt dat zowel voor het
synthetisch aangemaakt water van de
bekerglasexperimenten als voor het
reactoreffluent een recht evenredig
verband bestaat tussen de TNK en dCa-k.
Éénzelfde dCa-k geeft echter bij
synthetisch aangemaakt water
(bekerglasexperimenten) en bij reactorinfluent een veel geringere TNK dan bij
het reactoreffluent.

temperatuur
ionsterkte
Ca influent
m-getal
p-getal
Ca effluent
TACC effluent
reactor
deeltjesgrootte
kalkmelk
korrelgrootte
entzand
korrelgrootte
aftap

afzetting van het oververzadigd C a C 0 3 op
de entkernen een relatief troebele
oplossing. Bij koken van synthetisch
aangemaakt water moeten zich door
spontane nucleatie van C a C 0 3 nog
entkernen vormen. Er ontstaan relatief
weinig entkernen, waar het oververzadigd
C a C 0 3 zich op kan afzetten. Dit geeft een
relatief kleine troebelheid na koken.
Hieruit volgt dat de TNK bij onthard
TABEL IV - Invloed van mengen van onthard en
met-onthard water op de TNK flit. 3]
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mmol/l'

8,3
10,0
12,0
17,0
2,2

0,30
0,36
0,52
0,67
0,79

water hoger kan zijn dan bij niet-onthard
water, hoewel er minder C a C 0 3 uitkristalliseert.
Microkmtallcn en depraktijk van ontharding
- Mengen van onthard en niet-onthard
water
In Hendrik-Ido-Ambacht werden mengproeven uitgevoerd [lit. 3], waarbij nietonthard voorfiltraat gemengd werd met
onthard voorfiltraat, waarna het gemengde
monster gefiltreerd werd over een
membraanfilterpapiertje van 0,45 firn.
Uit tabel IV blijkt dat de TNK groter
wordt naarmate het percentage nietonthard water groter is. De TNK van
zuiver niet-onthard water is opnieuw
klein.
Dit verloop kan verklaard worden aan de
hand van de twee voorwaarden die vereist

Afb. S - De dCa-k als functie van de TACC(90) voor onthard belucht ijvcrhoiidcnd
water iia filtratie over 0,45 fnu cu voor met kalkmelk onthard voorfiltraat na filtratie
over 0.-15fini /lil. .!/.

Afb. ti - De TNK alsfunctie van dCa-k voor synthetisch aangemaakt water
(bekerglasexperimenten), reactorinfluent, en reactoreffluent fin. .>, 5/.

Z

0.1 mmol/

Afb. 7 - De SI als functie van de rcactorhoogte bij ontharding met natronloog en met kalkmelk van verschillende
deeltjesgrootte (vernield in afbeelding in fjm) (berekend volgens lit. 8).

De verklaring hiervoor is, dat de troebelheid niet alleen afhangt van de hoeveelheid onopgelost materiaal, maar ook van
het aantal deeltjes, de grootte en de vorm
van de deeltjes. In het reactoreffluent zijn
voor het koken al relatief veel microkristallen aanwezig, die bij verwarmen
fungeren als entkernen. Er ontstaat dan na
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: 10"C
:20 mmol/l
:3 mmol/l
: 5 mmol/l
-1 mmol/l
: 1 mmol/l
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Afb. 9- De TNK alsfunctie van deTVKvoorenige reactorproeven teLeïduin(pilot-plant schaal).
BijJemeetpunten isde SI(20) (tuisenhaakjes) weergegeven [lit. 3, 7/

zijn om een hoge TNK te bewerkstelligen.
Deze zijn:
i De aanwezigheid van entkernen
ii De aanwezigheid van voldoende overzadigd CaC0 3 , dat kan uitkristalliseren.
Door onthard water op te mengen met
niet-onthard water wordt aan beide voorwaarden voldaan. Een dergelijke situatie is
ook aanwezig bij waterleidingbedrijven die
slechts een beperkte ontharding
toepassen.
Zoals uit tabel IV blijkt kan de relatie niet
verklaard worden uit de TACC(90), die
voor het niet-ontharde water het grootste
is.
- Ontharding met kalkmelk
Ook bij ontharding met kalkmelk wordt na
filtratie van de carry-over in het reactoreffluent een lage TNK bij één bepaalde
dCa-k gevonden en een dCa-k, die
beduidend lager is dan de TACC(90).
Dit wijst erop dat het effluent van het
(snel)filter bij ontharding met kalkmelk
nagenoeg vrij is van entkernen.
Onderzoek naar ontharding met kalkmelk
werd verricht op de proeflocatie te
Ridderkerk en leverde een Altraat op met
een TNK van slechts 5 NTU of minder
[lit.3].
Een geringe TNK van met kalkmelk
onthard en vervolgens gefiltreerd water
kan te maken hebben met de geringere
Si's onderin de reactor, die optreden bij
ontharding met kalkmelk in vergelijking
met ontharding met natronloog. De kalksuspensie bestaat immers voor het merendeel uit niet-opgeloste Ca(OH) 2 deeltjes,
die geleidelijk in oplossing gaan in de
reactor. Dit impliceert dat bij de
ontharding met kalkmelk in de reactor
nooit zulke hoge Si's voorkomen als bij de
ontharding met natronloog, wat de kans

op spontane nucleatie verkleint. In afb. 7
is dit duidelijk te zien. Gegeven een
bepaalde watersamenstelling en
onthardingsdiepte is met een onthardingsmodel [lit. 8] de SI over de hoogte van de
onthardingskolom berekend bij
ontharding met kalkmelk (met een
bepaalde deeltjesgrootte) en bij
ontharding met natronloog. Uit afb. 7
blijkt, dat bij kleinere kalkmelkdeeltjes de
maximale oververzadiging groter wordt
(zelfs groter dan bij ontharding met
natronloog).
De geringe TNK van met kalkmelk
onthard water blijkt niet te kunnen
worden verklaard door een verbeterde
futerwerking door de aanwezigheid van
carry-over in het reactoreffluent. Dit werd
aangetoond met proeven in Hendrik-IdoAmbacht, waar werd onthard met
mengsels van kalkmelk en natronloog.
Dit gaf geen verlaging van de 'INK [lit. 3).
- Ontharding van belucht ruw water
Experimenten met ontharding van belucht
ijzerhoudend water werden ook uitgevoerd te Ridderkerk [lit.3].
De resultaten van deze experimenten op
het gebied van witkoken zijn vergelijkbaar
met die van kalkmelk. In een aantal
gevallen werd zelfs een TNK van het
fikraat van kleiner dan 1NTU gevonden.
Tijdens de beluchting wordt Fe(II)
omgezet in Fe(III). Een gedeelte van het
Fe(III) bindt het aanwezige fosfaat in de
vorm van FeP0 4 . Vrij fosfaat stoort het
onthardingsproces al bij concentraties van
0,5 mg P0 4 71 of hoger; in de vorm van
F e P 0 4 blijkt het fosfaat het onthardingsproces niet te beïnvloeden. Een ander
deel van het Fe(III) wordt in de
onthardingsreactor ingebouwd, de rest

vormt Ee(OII) 3 -vlokken, die in het
reactoreffluent terechtkomen.
Microkristallen kunnen worden
afgevangen in de Fe(OH) s -vlokken, zodat
het filtereffluent vrij is van entkernen.
Een snelfilter blijkt in dit geval voldoende
te zijn.
In afb. 8 is voor reactorproeven te
Ridderkerk de dCa-k van gefiltreerd
water uitgezet tegen de TACC(90) bij
ontharding van belucht ruw water en bij
met kalkmelk onthard voorfiltraat. Uit de
afbeelding blijkt dat dCa-k voor beide
gevallen sterk achterblijft bij de
TACC(90).
Wanneer geen ontharding van ijzerhoudend water toegepast wordt kan voor
de verwijdering van de microkristallen uit
het reactoreffluent ook een ijzerdosering
voor de filters (of voor de reactor)
toegepast worden. Rij proeven op locatie
te Hendrik-Ido-Ambacht bleek bij een
ijzerdosering van 1 mg Fe(III)/l de TNK
van 18 NTU naar 6 NTU af te nemen
[lit. 3). Eroeven die de Openbare Nutsbedrijven Nijmegen in samenwerking met
het KI\X'A heeft uitgevoerd wijzen uit dat
een ijzerdosering van 0,5 mg Fe(III)/l
reeds voldoende is om te TNK afdoende
te reduceren [lit. 6],
- Filtratie
In Eeiduin werden onthardingsproeven
uitgevoerd met verschillende proefreactoren [lit. 3, 7], waarbij telkens werd
onthard met natronloog. Het reactoreffluent werd, ofwel over een snelfilter,
ofwel over een langzame zandfilter met
een achtergeschakeld koolfilter geleid.
In Alb. 9 is de gemiddelde TNK weergegeven als functie van de gemiddelde
TVK voor de verschillende zuiveringsstappen. De hardheid van het water na de
verschillende zuiveringsstappen is
nagenoeg gelijk. De TNK van het reactoreffluent bedraagt ongeveer 20 à 30 NTU
bij een TVK van 0,7'à 1,5 NTU. Uit de
afbeelding blijkt dat zowel de TVK als
TNK afnemen als het reactoreffluent een
filtratiestap ondergaat. Koolfiltratie (na
langzame zandfiltratie) sorteert het meeste
effect, daarna volgt de langzame zandfiltratie en tenslotte de snelfiltratic.
De meest efficiënte filtratiestap zal de
carry-over van het reactoreffluent
afdoende verwijderen, waardoor het water
weinig entkernen bevat en de turbiditeit
laag ligt. De verschillen in troebelheid
kunnen niet verklaard worden uit een
verlaging van de SI door de filtratiefase.
Conclusies
Bij ontharding in korrelreactoren worden
microkristallen van C a C 0 3 gevormd, die
slechts gedeeltelijk door een snelfiltratie
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na de ontharding afgevangen worden.
Bij verwarmen van water fungeren deze
microkristallen als entkernen van het
oververzadigd CaC0 3 . Dit kan aanleiding
geven tot het witkoken van water en
relatief grote kalkafzettingen in warmwatertoestellen.
Oorzaken van de microkristallen zijn
spontane nucleatie en pelleterosie.
Spontane nucleatie treedt al op bij een
SI(20) van 2 of hoger. Dit is een SI die bij
ontharding met natronloog veelal overschreden wordt, zelfs al zouden water en
loog ideaal gemengd worden. Een hoge
oververzadiging geeft naast spontane
nucleatie ook een grotere erosie, vanwege
de vorming van zwakke pellets.
De afschuring van de pellets neemt ook
toe, naarmate de uitstroomsnelheid van
het water onderin de reactor groter wordt.
Om het witkoken en de relatief hoge
kalkafzettingen in warmwatertoestellen
van onthard water te verminderen heeft
men de keuze tussen of het voorkómen of
het verwijderen van de microkristallen.
Voorkómen
De vorming van microkristallen kan in
principe op twee manieren worden voorkomen dan wel beperkt:
1. Verminderen van spontane nucleatie
van C a C 0 3 door bijvoorbeeld locale oververzadigingen ten opzichte van C a C 0 3
onderin de reactor te verminderen.
Dit kan gerealiseerd worden door een
optimale menging van loog en water in de
reactor. Een lagere SI kan ook worden
bereikt door te ontharden met kalkmelk
in plaats van met natronloog. Bij ontharding met kalkmelk wordt de mate van
oververzadiging in de korrelreactor tevens
bepaald door de reactiviteit van de kalkmelk, c.q. de grootte van de kalkdeeltjes.
In de praktijk blijkt dat de oververzadiging
doorgaans zodanig is, dat slechts zeer
beperkte vorming van microkristallen
optreedt.
Ilierbij mag dan niet een erg reactieve
kalkmelk toegepast worden, dat wil
zeggen geen kalkmelk met 'te' kleine
deeltjes.
2. Pelleterosie zoveel mogelijk vermijden
door de reactor te bedrijven onder een
lagere hydraulische belasting en door
turbulenties onderin de reactor zo laag
mogelijk te houden. Deze laatste
maatregel strookt niet met de eis van
optimale menging. Er moet dus gezocht
worden naar een optimaal reactorontwerp
waarbij te sterke turbulenties worden
vermeden en waarbij toch voldaan is aan
de vereiste goede menging.
De randvoorwaarden voor oververzadiging en pelleterosie stellen hoge
eisen aan het reactorontwerp.

Verwacht wordt dat maatregelen slechts
leiden tot een gedeeltelijk verminderen
van de aanwezigheid van de microkristallen in het reactoreffluent, zodat
verwijderen van de microkristallen uit het
reactoreffluent noodzakelijk blijft.
Verwijderen
Microkristallen laten zich in de praktijk op
twee manieren verwijderen:
1. Doseren van Fe(III) voor of na de
ontharding (0,5 tot 1 mg Fe(III)/l).
Bevat het ruwwater voldoende ijzer dan
kan gedacht worden aan ruwwaterontharding. In een beluchtingsstap voor
de ontharding wordt het in het ruwe water
aanwezige Fe(II) geoxydeerd tot Fe(III).
Na de reactor is een snelfüter voldoende
om de Fe(III)-vlokken met de microkristallen af te vangen.
2. Wanneer na de snelfiltratiefase een
langzaam zandfilter of een actief koolfüter
aanwezig is, dan zullen hierin de microkristallen afgevangen worden. Hiervoor is
geen extra ijzerdosering nodig.
Op eventuele nadelige neveneffecten
wordt hier niet nader ingegaan.
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PAO-cursus: vergaande
behandeling van afvalwater
De behandeling van afvalwater gaat in de
nabije toekomst steeds meer accent leggen
op een verdergaande verwijdering van
milieubelastende stoffen. Hiervoor zullen
speciale zuiveringstechnieken aan de

bestaande installaties moeten worden
toegevoegd, waarbij ook het integratieaspect van groot belang is. In de cursus
wordt aandacht besteed aan deze deels
nieuwe technieken, qua principes en
grondslagen en toepassing in de praktijk.
De cursus is bedoeld voor personen die
actief betrokken zijn bij deze
problematiek, die bijvoorbeeld werkzaam
zijn bij zuiveringsbeheerders, ingenieursbureaus, leveranciers, betrokken
instellingen.
De cursus wordt gehouden op 5, 6 en
7 februari 1991in Delft, Fechnische
Universiteit Delft, faculteit Civiele
Fechniek. De cursusleider is prof. ir.
J. H.J. M. van der Graaf. Hij is hoogleraar
in de behandeling van afvalwater aan de
TU Delft en is tevens werkzaam als
adviseur bij Witteveen & Bos Raadgevende Ingenieurs te Deventer.
Nadere informatie en een volledig
programma zijn te verkrijgen bij de
Stichting Postacademisch Onderwijs
Gezondheidstechniek en Milieutechnologie, Postbus 5048,
2600 GA Delft, telefoon 015-784618,
telefax 015- 784619.

IGWMC/IHE-cursus over
grondwater modellering
IGWMC/IHE organiseert een korte
cursus over Basics of Modelling
Groundwater Flow and Contaminant
Fransport, te houden in Delft van 11 tot
15 maart 1991.
De cursus beoogt basiskennis te
verschaffen over de toepassing van
mathematische grondwaterstroming- en
transportmodellen in het waterbeheer.
Fijdens 'computer workshops' zullen
praktische grondwaterproblemen zoals de
invloed van grondwateronttrekkingen en
de beheersing van grondwaterstanden,
alsmede de inrichting van beschermingszones en effecten van vuilstortplaatsen
worden behandeld. Docenten: prof. dr. ir.
A.Verruijt (Fechnische Universiteit,
Delft) en dr. ir. K. van den Akker (RIVM,
Bilthoven). De cursus zal in het Engels
gegeven worden.
De cursus wordt georganiseerd door: het
International Ground Water Modelling
Center (IGWMC) en het International
Institute for Hydraulic and Environmental
Engineering (IHE), Delft, Nederland.
Voor meer informatie: IGWMC-Delft,
p/a F N O Dienst Grondwaterverkenning,
Postbus 285, 2600 AG Delft,
telefoon 015-697215, telefax 015-56 4800
of IHE's secretariaat, Postbus 3015,
2601 DA Delft, telefoon 015-783404,
telefax 015-122921.

