KIWA-workshop 'Kalk en kalkafzetting'

Ontharden van drinkwater gaat goed, maar goede kalk is duur

Steeds meer waterleidingbedrijven gaan
er, tenminste wanneer de hardheid van
het water dat wenselijk maakt, toe over
het water centraal te ontharden voor het
in het net gepompt wordt. Daarbij worden
veelal korrelreactoren gebruikt, waarin
natronloog of kalkmelk wordt toegepast.
Het principe van de korrelreactor is al een
kleine twintig jaar bekend. Waarom is er
dan niet eerder op grote schaal van
gebruik gemaakt? Pas in 1982 verscheen
een advies van de Gezondheidsraad aan
de regering, waarin gesproken werd over
'centrale deelontharding'. Het advies gaf
aan, dat er geen bezwaar is tegen centrale
ontharding bij waterleidingbedrijven, mits
de hardheid niet verder wordt teruggebracht dan 8,4°D (1,5 mmol/1). Daarbij
moeten volgens het advies echter de
Magnesiumzouten ongemoeid blijven, dus
de ontharding dient zich te richten op de
Calciumzouten in het water. Vanaf de
verschijning van dat advies hebben waterleidingbedrijven zich beziggehouden met
ontharding in het eigen bedrijf. En daarbij
bleken er nog heel wat procestechnologische kanttekeningen bij het
onthardingsproces te plaatsen.
Vorig jaar organiseerde KIWA de
workshop 'Ontharden in de praktijk',
gericht op het uitwisselen van ervaringen
die met het ontharden in korrelreactoren
waren opgedaan. Op 28 maart jl. kreeg
deze workshop een (logisch) vervolg: zo'n
60 deskundigen uit de bedrijfstak kwamen
in Zwartsluis bijeen om zich te buigen
over de problemen van kalk en kalkafzetting.
Proefinstallatie ontharding
De lokatie was gekozen om 's middags
KIWA/WMO-proefinstallatie.
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een bezoek te kunnen brengen aan het
pompstation van WMO in St-Jansklooster,
waar KIWA en WMO een proefonthardingsinstallatie bedrijven, waarbij
| gebruik wordt
gemaakt van ongebluste kalk.
Het pompstation
had te maken met
een hoog metaal| oplossend vermogen van het
:yfr~y
opgepompte water,
lien oplossing daarvoor kan gevonden
worden in het toepassen van ontharding,
aldus gastheer ir.J. van den Berg (WMO).
Problemen
Aanvankelijk draaide de proefinstallatie in
St-Jansklooster uitstekend, maar in
augustus 1989 was het mis: er trad een
hoge pH op en het nafilter raakte verstopt.
De oorzaak, zo vertelde ir. M. W. M. van
Eekeren (KIWA), bleek een lichte
verschuiving te zijn
in de samenstelling
van de toegepaste
kalk. Meer dan 4%
van de deeltjes was
groter dan 63/urn
en dat was voldoende om een
slecht verlopende
reactie te krijgen. Aan de hand van dit
voorbeeld gaf Van Eekeren het belang aan
van goede kalk. Echt goede kalk, de
zogenaamde 'superkalk' werkt fantastisch,
maar is veel te duur voor praktische
toepassing.
Controle van de kalk is dus erg belangrijk,
zowel wanneer die als hydraat wordt
geleverd (en dus in de fabriek wordt
geblust) als wanneer het waterleidingbedrijf de ongebluste kalk zelf gaat
blussen. Met een oplostest kan via de
stijging van de geleidbaarheid een indruk
worden gekregen van de mate van
oplossing en kristallisatie, waaruit de
kwaliteit kan worden afgeleid.
Van Eekeren pleitte voor een nadere uitwerking van deze oplostest als standaard
controlemethode, en wees nog op de
mogelijkheid de attesten voor kalk slechts
af te geven na een dergelijke test
(uitbreiding van de KIWA-ATA).
Ongebluste kalk ontploft niet
Vanouds roept ongebluste kalk een wat
negatief beeld op. Dat beeld leek te
worden bevestigd toen de volgende
spreker binnenkwam:
ing.J. A. M. van Paassen (WMO), geheel
in verband gewikkeld, sprak over zijn
eerste ervaringen met ongebluste kalk.
Het viel allemaal nogal mee. Ongebluste

kalk, CaO, is een wit, hygroscopisch
poeder, dat met water reageert onder
grote warmte-ontwikkeling. Het reageert
bijtend bij inademing en bij contact met
ogen en huid. Maar het geeft geen
ontploffingen en er
is geen brandgevaar, aldus
Van Paassen, die
daarop zijn verband en zijn veiligheidsbril terzijde
legde.
De wijze en de
temperatuur van het blussen zijn van
groot belang voor de kwaliteit van het
cindprodukt. Hoe hoger de blustemperatuur, des te kleiner zijn de
deeltjes. Ook de verhouding H 2 0 / C a O ,
het type water en het type blusinstallatie
spelen daarin een rol. De resultaten bij de
proefinstallatie zijn nog niet optimaal, en
dat bracht Van Paassen tot de conclusie,
dat de kalkblus- en aanmaakinstallatie een
nog onvoldoende uitontwikkeld apparaat is.
In de discussie bleek het gehalte aan C 0 2
in de kalk zoals die geleverd wordt, ook
van belang. Bij P/2% C 0 2 gaf de installatie
in Dordrecht slechte resultaten, maar bij
V2%verliep de reactie veel beter, aldus
ing.J. Roelands (RED). Volgens
Van Eekeren is het kooldioxyde aanwezig
in de vorm van calciumcarbonaat CaC0 3 .
Scheveningen
Hoewel het water van de voormalige
Duinwaterleiding van 's Gravenhage
(thans Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
DZH) niet zo erg hard is, heeft de Haagse
gemeenteraad vorig jaar besloten, dat er in
1991 een onthardingsinstallatie
operationeel moet zijn. Het bedrijf deed al
op laboratoriumschaal onderzoek naar de
ontharding met behulp van kalkmelk, en
publiceerde daarover eerder in dit blad
( H 2 0 (21) 1988, nr. 14, pp. 390 e.V.).
IIet onderzoek heeft een vervolg op volle
schaal gekregen met een reactor van het
PWN te Wijk aan Zee. Een aangepaste
PWN-reactor zal binnenkort in
Scheveningen worden ingezet voor
verdere uitwerking.
Ir. K. Kop en ing. P.E. Buyinck (beiden

DZH) bespraken de gang van zaken in
hun onderzoek, de problemen en de
oplossingen.
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Het bedrijf heeft een voorkeur voor
ontharding met kalk, boven natronloog,
omdat er dan geen extra Natrium aan het
water wordt toegevoegd. Bovendien is het
'een beter proces', zo zei Rop, die daarmee ongetwijfeld hoopte een discussie op
gang te brengen. Dat lukte hem niet, maar
het feit, dat DZH gekozen heeft voor een
vlakke bodem van de reactor maakte wel
enig tegenspel los. De discussie spitste
zich toe op de bedrijfszekerheid van de
reactor versus de verbeterde resultaten
van het onthardingspoces. Het vervolgonderzoek in Scheveningen moet hierin
duidelijkheid geven.
Hoe ver kun je ontharden?
De vraag hoe ver je als waterleidingbedrijf
mag ontharden is in 1982 beantwoord
door de Gezondheidsraad. Natuurlijk kan
een deelstroom verder worden onthard,
maar het water dat in het net gepompt
wordt, mag volgens het GR-advies (en
ook volgens de EG) niet verder zijn
onthard dan 8,4°D (1,5 mmol/1).
De belangrijkste overweging voor die
beperking wordt gevonden in Engels
onderzoek, waar vooral een verband werd
gelegd tussen de aanwezigheid (of liever
de afwezigheid) van Magnesium en het
voorkomen van hart- en vaatziekten.
Dr. B. A.J. M. Haring (VROM) vroeg hoe
het eigenlijk zit met de magnesiumverwijdering bij de ontharding met korrelreactoren. Volgens dagvoorzitter
dr. ir.J. Schippers (KIWA) is voor de
magnesiumverwijdering een pH boven de
10 nodig. Van Eekeren achtte de kans op
magnesiumverwijdering aanwezig bij erg
diepe ontharding, maar wees erop, dat het
advies van de Gezondheidsraad spreekt
over totale hardheid, dus Calcium en
Magnesium tesamen. Maar ontharding
wordt vooral toegepast op water dat hard
is, zei ing. C. A. van Bennekom (WEO),
die de ervaring heeft dat de magnesiumverwijdering hoogstens zo'n 10% bedraagt.
Bij een recente meting bij pompstation
Zutphen van de WOG bleek het
magnesiumgehalte voor en na ontharding
gelijk te blijven op 11 mg/l, wat toch al
hoger is dan het gemiddelde, aldus
Van Bennekom.
Er werd geconcludeerd, dat de beperking
tot 1,5 mmol/1 van EG en GR misschien
wel omlaag kan naar 1 mmol/1, mits
gegarandeerd kan worden dat het
Mg-gehalte niet wordt verminderd.
Voor sommige waters, waar bij ontharding
tot 1,5 mmol/1 het waterstofcarbonaatgehalte onvoldoende daalt, zou 1mmol/1
ideaal zijn, aldus Van Eekeren.
Ervaringen met kalkmelk
Bij pompstation Zutphen van de WOG is

gekozen voor centrale ontharding in
verband met het hoge loodoplossend
vermogen van het water en de aanwezigheid van loden binnenleidingen in het
voorzieningsgebied. De werking van de
installatie, die in 1989 in bedrijf is
gekomen, werd besproken door
ing. B. A. M. Mijnarends (WOG). Hij ging
in op de problemen die zich voordeden en nog
voordoen, en de
oplossingen die
daarvoor werden
gekozen.
Het onthardingstraject is beperkt,
omdat bij een te hoge pH de nitrificatie in
de nafilters (bacteriële omzetting) niet
meer werkt. Om te bereiken dat de SI en
de hoeveelheid afzetbaar C a C 0 3 in het
reine water afneemt wordt nu een onderzoek gedaan naar het effect van de
dosering van enkele tienden milligrammen NH., + aan het effluent van de
reactoren. Het doel is om hiermee de
zuurproduklie door nitrificatie in de filters
op te voeren, en zodoende na-ontharding
te vermijden.
Het pompstation wordt gevoed door zes
putten, waarvan de watersamenstelling
sterk verschillend is. Daardoor is ook de
samenstelling van het influent sterk
wisselend. Er is nog geen ervaring
opgedaan met over de dag wisselende
produktie in de reactoren, waarbij snelheden gerealiseerd moeten worden van
60, 80 en 100 m/h, aldus Mijnarends.
Konische contra vlakke bodem
De verschillen tussen de werking van
korrelreactoren met een konische en die
met een vlakke bodem kwamen ter sprake
in de presentatie van Van Eekeren van
onderzoek in Nijmegen. Beide typen
reactor werden gebruikt in het onderzoek,
dat zich vooral richtte op het optreden van
kalkafzetting na ontharding. Bepalend

voor de kalkafzetting lijkt te zijn de aanwezigheid van microkristallen in het
reactoreffluent. Bij toepassing van een
enkellaags filterbed onstaan eerder
problemen dan bij gebruik van een
dubbellaags filter, waarbij de dosering van
EeCl 3 het proces nog verbetert.
In het algemeen traden bij gebruik van
een konische reactorbodem meer
problemen op met troebelheid (kookproef
effluent), het instellen van de korreldiameter, en met verstoppingen van
geisers, aldus Van Eekeren.
Voorspellen van kalkafzetting
Uit de proeven in Nijmegen bleek bovendien, dat de kalkafzetting kan toenemen
na ontharding met Natronloog. Het gevaar
van de vorming van microkristallen is
kennelijk bij NaOH groter, terwijl er
natuurlijk ook een verhoogd Na-gehalte
optreedt, wat in sommige waters tot
problemen kan leiden (de norm voor Na
is 120 mg/l).
Een andere oorzaak voor kalkafzetting kan
zijn de uitloging van kalk uit asbestcement
leidingen. Vooral bij ontharding met kalkmelk kan dit problemen met verstopte
warmwatertoestellen opleveren.
De problemen met
kalkafzetting
kunnen mogelijk
worden voorkomen
door het ontwerp
van de zuivering
aan te passen,
aldus ir. H. Brink
(KIWA), die nader
inging op de mogelijke meetmethoden die
voor de voorspelling kunnen worden
gebruikt. Nader onderzoek, dat nu wordt
uitgevoerd, zal moeten leiden tot richtlijnen voor de watersamenstelling bij
ontharding.
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