Een heldere kijkoptroebelwater

1. Inleiding
Bij de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage
(DWL) bestaat onderzoekservaring met pHverhogingen deelonthardingvan drinkwater,
op semi-technische schaal. De proefopstelling
bestaat uiteen korrelreactor, een snelfilter en
een langzaam zandfilter. Het pH-verhoogde
drinkwater wordt gebruikt alsvoeding voor
verschillende buizenproeven.
Het hoofddoel van de pH-verhoging bij de
DWL is het terugdringen van het lood- en
koperoplossend vermogen van het drinkwater. In de oudere stadsgedeelten binnen

M. RUTTE
Duinwaterleiding van
's-Gravenhage
Atd. Zuivcringstechnologie

P. L. BUIJINCK
Duinwaterleiding van
's-Gravenhage
Atd. Zuiveringstechnologie
•yjMjÈÈ

het voorzieningsgebied komen nogergveel
loden dienst- en binnenleidingen voor.
De DWL heeft, ondanks sanering, van alle
waterleidingbedrijven in Nederland het
grootste aantal loden huisaansluitingen
binnen zijn distributiegebied (circa 100.000).
Ook de voordelen van deelontharding, uitgebreid genoemd in lit. [1]spelen een
belangrijke rol.
Tijdens de start van het onderzoek is natronloog gebruikt voor verhoging van de pH.
In 1983 isechter gestart met proeven met
kalk (calciumhydroxyde, Ca(OH) 2 ) als
pH-verhogende stof. De beweegredenen
hiervoor waren:
- het natriumgehalte van het water wordt
niet verhoogd;
- lagere chemicaliënkosten;
- het theoretisch optimale waterstofcarbonaatgehalte met betrekking tot het
loodoplossend vermogen wordt meer
benaderd [2].
Een belangrijk en veel gehoord nadeel van
het gebruik van kalk ishet, in vergelijking
met deelontharding met behulp van natronloog, hoge zwevend-stofgehalte (en de hoge
troebelheid) in het effluent van de korrelreactor (30-40 mg/l) [3].
Hierdoor worden de achter de korrelreactor
geschakelde zuiveringsinstallaties (meestal
filters) zwaarder belast.
In dit onderzoek isgestreefd naar een
minimale toename van het oorspronkelijke
zwevend-stofgehalte. Een toename van 5à
10 mg/l ismaximaal aanvaardbaar voor de
DWL.

Samenvatting
Een veel gehoord bezwaar van het gebruik van poederkalk ter verhoging van de pH bij
ontharding in een korrelreactor, isde zeersterke verhoging van het zwevend-stofgehalte
in het behandelde water. Uit onderzoek, met behulp van een proefinstallatie, bijde
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage isgebleken dat deze toename van het zwevendstofgehalte beperkt kan blijven tot het onoplosbare materiaal uitde poederkalk
(ca. 4 % ) dat met de kalkmelk wordt meegedoseerd. Bij deelontharding van 2,35 tot
1,50 mmol/l betekent dit een toename van slechts4 mg/l.
De bij het onderzoek gebruikte reactor isgeheel cilindrisch, 6 meter hoog en heeft een
diameter van 0,19 m. De belangrijkste onderzochte procesparameters zijn
korreldiameter, fluïd-bedhoogte en doorstroomsnelheid. Deze bepalen het specifieke
oppervlak onderin dereactor, decontacttijd endesnelheid vandestofoverdracht tussen
water en entmateriaal. Tevens isde grootte van de kalkdosering onderzocht.

Dit artikel beschrijft het optimaliseringsonderzoek aan de korrelreactor bij gebruik
van calciumhydroxyde als pH-verhogende
stof. Tevens wordt het gedrag van het snelfilter en het langzame zandfilter, bij voeding
met pH-verhoogd water, besproken.
2. Beschrijving vanprocesen proefopstelling
De gebruikte korrelreactor heeft een
diameter van 0,19 m en een hoogte van 6m.
De voeding van de reactor (circa 3 m 3 /h)
bestaat uit teruggewonnen rivierwater na
duininfiltratie, waaraan poederkool is
toegevoegd tersmaakverbetering. Dit water
wordt afgetapt vandeaanvoerleiding naarde
bedrijfssnelfilters. De samenstelling is
gegeven in tabel I. Na de korrelreactor
doorstroomt het water, ter nabootsingvan de
zuiveringsstappen in het bedrijf, achtereenvolgens na cascadebeluchting een dubbellaagssnelfilter en een langzaam zandfilter.
Het snelfilter iseenstalencilinder (d= 0,8m)
met spoelkoppenbodem en een filterbed van
1,40 mzand (0,8-1,2 mm) met daarop een
laag van 0,20 m hydrofilt (2,5-3,5 mm). Het
langzame zandfilter iseen betonnen bak.
(1x b = 4 x 2 m) met tegelvloer, met een
filterbed van 1,0 m rivierzand op een
steunlaag van grint. De gehanteerde filtratiesnelheden bedragen respectievelijlk 5,5 en
0,25 m/h.
Het fikraat van het langzame zandfilter
wordt door loden, koperen en gietijzeren
leidingen gevoerd. Tevens iseen door het
KIWA ontwikkelde geiserproef in de opstelling opgenomen.
TABEL I - Samenstelling watertervoeding korrelreactor.
Parameter
pH
alkaliniteit (= m-getal)
Ca 2 +
Mg 2+
temperatuur
geleidingsvermogen
troebelheid
zwevertd-stof

Concentratie
7.35 - 7.75
3 . 3 8 - 3 . 7 8 mmol/l
1.85-2.15 mmol I
0.25 - 0.40 mmol/l
8 - 13 °C
55 mS/m
2.5 - 4.5 FTU
5 - 10 mg/l

3. Proefomstandigheden
3.1. Doseerwijze en doseerpunt
Het Ca(OH) 2 isalssuspensie (kalkmelk)
gedoseerd. Het kalkpoeder werd in een
kunststof vat (inhoud 1 m 3 ) door een
roerder in (deelonthard) water in suspensie
gebracht en gehouden. De dosering vanuit
dit vat vond plaats met behulp van een
membraanpomp.
De persleiding werd aan de zijkant van de
korrelreactor naarbinnen geleid. Het uiteinde
van de persleiding bevond zich-vlakboven de
watertoevoer. De watertoevoer vond plaats
doorzesgaten (d = ± 5 mm)dieopeencirkel
(d = ± 30mm) lagen.Inde toevoerkanaaltjes
naar de gaten zit een afbuiging waardoor het
water niet recht naar boven spuit, maar een
radiaal draaiende bewegingkrijgt ten behoeve
van een goede menging.
Deze manier van doseren gaf vrijwel geen
problemen met verstopping van leidingen en
doseerpunt.
Opstelling van de korrelreactor enhetdaarachter
geschakelde snelfilter.
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3.2. Sterkte kalkmelksuspensie
Bij de meeste proeven iseen suspensie van
kalk in water gedoseerd met een sterkte van
100 g/l. Variatie van de sterkte van 50 tot
250 g/l gaf geen verschillen in het onthardingsproces te zien. 100 g/l was de
hoogste concentratie waarbij geen verstopping optrad.
De kalkmelk isaangemaakt met deelonthard
snelfiltraat met een HC0 3 ~-concentratie
kleiner of gelijk aan 2 mmol/1.

4. Kristallisatie,snelheidsbepalende factoren
De ontharding in de korrelreactor vindt
plaats door kristallisatie van C a C 0 3 op het
entmateriaal.
,
De snelheid van kristallisatie —:—wordt
onder andere bepaald door:
1. de hoeveelheid beschikbaar kristallisatieoppervlak;
2. de mate van CaC0 3 -oververzadiging
van het wateren
3. het transport van Ca 2+ en C0 3 2 ~-ionen
naar het kristallisatie-oppervlak.

3.3. Entmateriaal
De proeven zijn gestart met zand
(0.5-0,8 mm) alsentmateriaal. In een later
stadium isovergegaan op gebroken calciumcarbonaat (CaC0 3 ). Dit materiaal heeft als
voordeel dat het C a C 0 3 uit het water vrijwel
direct op het verseentmateriaal kristalliseert.
Bij zand verliep de kristallisatie pas goed
ongeveer 24 uur na de toevoeging.
Dit kan worden verklaard door het voor
C a C 0 3 'vreemde' kristaloppervlak van zand.
Een tweede voordeel isdat er een zuiverder
afvalprodukt (de CaC0 3 -korrels) ontstaat,
namelijk zonder zand- of staalkernen.

Deze factoren zijn in één vergelijking
ondergebracht [4]:

3.4. Kalksoorten
Er is kalk gedoseerd afkomstig van de firma
Nekami uit Gouda (kwaliteit 'Edelwit') en
van de firma DUWA uit Breda (kwaliteit
'Alpha 63').Tevens iserCa(OH) 2 gedoseerd
die ter plaatsedooreen mobiele blusinstallatie
van de firma DUWA isbereid uit ongebluste
kalk (CaO, kwaliteit "Waterzuivering").
Tussen deze soorten zijn geen wezenlijke
verschillen met betrekking tot het onthardingsprocesgevonden. De zuiverheid van
de kalk bepaalt echter wel in sterke mate het
zwevend-stofgehalte in het effluent van de
korrelreactor (zie punt 5.3.).

A (Ca-Cs)

1+

r-

Afb. 2 - Het specifiek oppervlak vanhelentmateriaal indekorrelreactor, bij
verschillende stroomsnelheden, alsfunctie vande diameter.

Afb. I - De porositeit van hetfluïd-bed. bij verschillendediameters vanhet entmateriaal
alsfunctie van destroomsnelheid inde korrelreactor.
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Hierin isA het kristallisatie-oppervlak, C a de
concentratie van Ca 2 + en C0 3 2 ~-ionen
in het water, C s de verzadigingsconcentratie,
k een snelheidsconstante voor het oppervlakteproces, ö h de dikte van de laminaire
grenslaag rondom het kristaloppervlak en D
de diffusiecoëfficiënt.
Zodra de kristalgroei isgestart, zalde mate
van oververzadiging afnemen. De grootte
van het kristallisatie-oppervlak, de snelheid
van massatransport en de contacttijd tussen
water en entmateriaal zijn afhankelijk van de
korreldiameter en doorstroomsnelheid in de
korrelreactor. De relatie tussen deze factoren
wordt in de volgende punten beschreven.
4.1. Specifiek oppervlak alsfunctie van
korreldiameter en doorstroomsnelheid
De snelheid van kristallisatie op het entmateriaal isonder andere afhankelijk vanhet
specifieke oppervlak, dat wilzeggen het
beschikbare oppervlak per inhoud reactor
(m 2 /m 3 ).

Het is belangrijk dat vooral onderin de
korrelreactor, waar de kalk wordt gedoseerd
en gemengd met het te behandelen water, er
voldoende kristallisatie-oppervlak aanwezig
is. Is dat er niet op die plaatsdan zal,door de
hoge mate van oververzadiging, vrije kristallisatie (precipitatie) van C a C 0 3 optreden,
welke (deels) alscarry-over (zwevend stof) in
het effluent terug tevinden zal zijn.
Het specifiek oppervlak wordt bepaald door
de grootte van het oppervlak per deeltje en
het aantal deeltjes pervolume-eenheid in het
fluïd-bed. Het oppervlak van een deeltje is
afhankelijk van zijn diameter en vorm.
Het aantal deeltjes dat zich ineen volumeeenheid bevindt, wordt bepaalddoorde mate
van expansie. Deze isop zijn beurt weer
afhankelijk van de stroomsnelheid en het
gewicht en de vorm van de deeltjes.
Experimenteel isde relatie tussen korreldiameter, doorstroomsnelheid en expansiebepaald voor het materiaal gebroken
C a C 0 3 na aangroei in de korrelreactor [5],
Resultaat van deze metingen isafgebeeld in
afb. 1.
Aan de hand van deze gegevens ishet
specifiek oppervlak berekend, behorende bij
een bepaalde korreldiameter en doorstroomsnelheid. Hierbij isrekening gehouden met
de vorm van het deeltje. In afb. 2ishet
resultaat afgebeeld.
Uit de afb. blijkt dat bijelke doorstroomsnelheid een maximaal specifiek oppervlak
bestaat, dat niet met de kleinste korreldiameter wordt bereikt. Dit ishet gevolg van
de steeds sterker toenemende expansie,
naarmate de deeltjesdiameter afneemt
(zie afb. 1).
Wel is het zo dat bijelke diameter een lager
specifiek oppervlak wordt gevonden indien
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Afb. 4 - Decontacttijd tussen wateren entmateriaalpermeterfluïd-bed. bijverschillende
stroomsnelheden, alsfunctie vande diameter vanhetentmateriaal.

Afb. 3 - De tnassatransportcoëfficiënt bij verschillendediameiers vanhet entmateriaal,
als functie van de doorstroomsnelheid.

de stroomsnelheid wordt verhoogd.
In verband met de beschikbaarheid van
voldoende kristallisatie-oppervlak op de
plaats waar water en kalkmelk samen komen
en waar dus de grootste oververzadiging
bestaat, is het de vraag of een reactor
uitgevoerd met een conisch onderstuk wel
geschikt is.

merkbaar wordt door een hoog zwevendstofgehalte in het effluent.
Toepassing vanzwaarderentmateriaal zaldit
niet opheffen, omdat de gewichtsinvloed van
een zwaardere kern snel afneemt als erzieh
C a C 0 3 op afzet.
4.2. Massatransport alsfunctie van
korreldiameter en doorstroomsnelheid
Het massatransport van Ca 2 + en
C0 3 2 ~-ionen door het water naar het
kristaloppervlak ondervindt de meeste
weerstand ineen laminairegrenslaag rondom
het kristaloppervlak, aangezien het transport
daar door middel van diffusie plaatsvindt.
De dikte van de laminaire grenslaag is
afhankelijk van de stromingscondities
rondom het kristaloppervlak.
De snelheid van massatransport kan worden
uitgedrukt in de massa-overdrachtscoëfficiënt
k (m/s). Deze isafhankelijk van de dikte van

In de meeste gevallen neemt dediametervan
een dergelijke reactor naar beneden met een
factor 2 af, wat inhoudt dat de doorstroomsnelheid een factor 4 toeneemt. Bij een
snelheid van 100 m/h in het cilindrische
gedeelte van de reactor komt dat neeropeen
snelheid van max. 400 m/h onderin het
conische gedeelte. Bij deze hoge snelheid zal
er een sterke expansie optreden van entmateriaal en een ontoelaatbare verlaging van
specifiek oppervlak zal het gevolg zijn.
Dit werkt vrije kristallisatie in de hand, die

O.B

korreldlameter (mm)

doorstroomsnelheid ( m / h )

Afb. 5 - Degemeten totalehardheid (nafiltratie vanhetmonstert vanheteffluent vande
korrelreactor, bij verschillende calciumhydroxydedoseringen. en deberekende totale
hardheid (evenwichtswaarde) alsfunctie vande calciumhvdroxydedosering.

de laminaire grenslaag en de diffusie-eigenschappen van de Ca 2+ en C0 3 2 "-ionen.
De stromingscondities rondom het kristaloppervlak kunnen worden uitgedrukt in het
Reynoldsgetal voor een fluïd-bed en worden
bepaald door de dichtheid en viscositeit van
het fluïd-bed, doorstroomsnelheid, deeltjesdiameter en porositeit [4].
De invloed van de doorstroomsnelheid op de
massa-overdrachtscoëfficiënt isberekend op
basis van een vergelijking welke isgevonden
uit resultaten van verschillende stofoverdrachtsexperimenten in fluïd-bedden [4].
Afb. 3 laat de resultaten zien van deze
berekening voor verschillende korreldiameters. Hieruit blijkt dat voor elke
korreldiameter eenmaximalewaarde bestaat
van de massa-overdrachtscoëfficiënt.
Rond een snelheid van 100 m/h zijn de
onderlinge verschillen in massatransport

Afb. 6 - De berekende calciumcarbonaat-afzetbaarheid vanheteffluent vande
korrelreactor, bij verschillende calciumhydroxydedoseringen.
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voor verschillende korreldiameters het
kleinst.
4.3. Contacttijd tussen wateren
entmateriaal alsfunctie van korreldiameter
en doorstroomsnelheid
De hoeveelheid CaCO-,diezichop het
entmateriaal afzet isafhankelijk van de
verblijftijd van het water in dat gedeelte van
de korrelreactor waar zich het entmateriaal
bevindt.
De contacttijd van water met het entmateriaal
is afhankelijk van de porositeit en de hoogte
van het fluïd-bed.
De porositeit wordt bepaald door de stroomsnelheid en de korreldiameter (zie 4.L).
In afb. 4 isvoor verschillende korreldiameters
bij 3 stroomsnelheden de verblijftijd van het
water in één meter fluïd-bed met die korreldiameter weergegeven.
De afnemende contacttijd bijgrotere korreldiameter wordt veroorzaakt doorde kleinere
expansie, dus lagere porositeit en daardoor
hogere watersnelheid tussen de korrels.
Bijeen tweemaal zohoge doorstroomsnelheid
door de korrelreactor wordt de contacttijd
minder dan tweemaal zoklein,aangezien dan
ook de porositeit van het fluïd-bed toeneemt.
5. Resultaten
5.1. De grootte vande kalkdosering
Eerder dan bij het gebruik van natronloog is
de maximale ontharding met behulp van
Ca(OH) 2 -dosering gelimiteerd door de
hoeveelheid carbonaatbestanddelen in het
water, die beschikbaar moet zijn voor de
CaCO,-vorming. Dit komt door het meedoseren van later weer neer te slaan Ca 2+ .
Uitgaande van de gemiddelde samenstelling
van het te behandelen water is theoretisch
een maximale ontharding mogelijk tot
0.7 mmol/l (Ca 2+ 0,38 mmol/1en Mg 2+
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80
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Afb. 7 - Dezwevend-stoftoename indekorrelreactor,bijverschillendediameters vanhet
entmateriaal onderin de korrelreactor en bijtweesoorten calciumhydroxyde, alsfunctie
van de contacttijd tussen wateren entmateriaal.

i

Afb. H- Deafname vanhetcalciumgehalte (naaanzuren vanhelmonstert alsgevolgvan
pH-verhoging in de korrelreactor alsfunctie vande contacttijdtussen waterenentmateriaal, bijtwee verschillende diameters vanhetentmateriaalonderin de korrelreactor.

0,32 mmol/I). De dosering bedraagt dan
2 mmol/1 Ca(OH) 2 .
De methodiek van de kalk/koolzuurevenwichtsberekenineen isgebaseerd op [6]en

[7].
Afb. 5 laat de gemeten afname van de totale
hardheid, na filtratie van de monsters over
een membraanfilter van 0,45 urn,zien bij
verschillende Ca(OH) 2 -doseringen.
In dezelfde afbeelding isde lijn voor
berekende hardheidsafname getekend.
De spreiding van de resultaten wordt enerzijds veroorzaakt door de variërende samenstelling van het te behandelen water en
anderzijds door de nauwkeurigheid van de
meting van de dosering.
Uit deze afb. blijkt dat doseringen hoger dan
1,7 mmol/1 niet resulteren in verdere verlaging van de totale hardheid. Dit wordt
veroorzaakt door het afnemen van het
gehalte aan carbonaatbestanddelen,
waardoor de drijvende kracht voor CaC0 3 Opstelling doseerpomp met zijwaartseinvoer in de
korrelreactor vandepersleiding vande pomp.

kristallisatie te klein wordt. In afb. 6 isvoor
verschillende Ca(OH) 2 -doseringen de
CaC0 3 -afzetbaarheid van heteffluent vande
korrelreactor uitgezet. Onder CaC0 3 -afzetbaarheid wordt verstaan het verschil tussen
het gemeten calciumgehalte na filtratie over
0,45 u,men het berekende calciumgehalte bij
evenwicht.
Tot een dosering van 1,7 mmol/1ligt de
CaC0 3 -afzetbaarheid rond de 0,1 mmol/1.
Daarboven neemt deafzetbaarheid sterk toe.
Het is duidelijk dat doseringen hoger dan
1,7 mmol/1een averechts effect hebben met
betrekking tot ontharding en na-ontharding
in het effluent in de hand werken.
5.2. Korreldiameter en contacttijd
In afb. 7 zijn bij verschillende contacttijden
de gemeten zwevende-stoftoenamen in de
korrelreactor weergegeven. Tijdens deze
proeven wasde pH van het effluent rond de
9 ± 0,1 bij een Ca(OH) 2 -doseringvan
± 1,2 mmol/1en de doorstroomsnelheid
100 m/h.
Bij de proeven zijn voorts 2 verschillende
kalksoorten gebruikt met een percentage aan
onoplosbare bestanddelen van respectievelijk
4 en 6. In de afb. zijn de minimaal bereikbare zwevend-stoftoenamen alsgevolg van
meedoseren van onoplosbare bestanddelen
in de kalk (experimenteel bepaald, zie 5.3.)
voor de 2 kalksoorten aangegeven.
De samenstelling van het fluïd-bed varieerde
van een korrelgrootte-verdeling van
1,6-2 mm onderin en 0,3 mm bovenin tot
1,0 mm onderin en 0,3 mm bovenin.
Uit afb. 7 blijkt dat bijgebruik van kalk, met
een hoeveelheid onoplosbare bestanddelen
van 6%, er een minimale contacttijd nodigis
van ± 90 seconden om niet méér zwevendstoftoename te krijgen dan het, door de
zuiverheid van de kalk bepaalde, minimale
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Afb. 9 - De invloed van de korrelgrootte vanhetentmateriaalonderin de korrelreaetor
op de zwevend-stoftoename in dereactor,bijoptimale procescondities.

zwevend-stofgehalte. Bij gebruik van de
4%-kalk iser in het gebied van 70 tot
120 seconden contacttijd geen verschil inde
zwevend-stoftoename inde korrelreactor te
zien.
Dat echter een contacttijd van 90 seconden
wel een voorwaarde isvoor een goed lopend
proces iste zien in afb. 8,waarin de gemeten
Ca 2 + verwijdering tegen de contacttijd is
uitgezet. Het calciumgehalte isgemeten,
nadat in het monster water alle C a C 0 3 in
vaste vorm aanwezig, door aanzuren, is
opgelost.
Na 90 sblijft de calciumverwijderingop
hetzelfde niveau. Het water bezit dan nog
een berekende afzetbaarheid van
0,05-0,08 mmol/1. De drijvende kracht voor
CaC0 3 -kristallisatie isblijkbaar dusdanig
laagdat inde korrelreactor geen kristallisatie
meer plaatsvindt.
De invloed vande korreldiameteronderin de
reactor in het gebied 0,6 tot 1,0 mm op de
toename van het zwevend-stofgehalte isniet
aanwezig zoals uit afb. 9 blijkt. Bij deze
proeven varieerde de pH van het effluent
tussen de 8,8 en 9,2 en wasde contacttijd
ê 110 seconden. Voor het bereiken van een
contacttijd van ± 90 siseen fluïd-bedhoogte
nodig van ± 4-5 m, afhankelijk van de
gebruikte korreldiameter.
5.3. Kwaliteit van de kalk
Naast de in punt 4 en 5genoemde parameters
speelt ook de kwaliteit van de kalk een
belangrijke rol, waar het gaat om de hoogte
van het zwevend-stofgehalte vanhet effluent.
Onder de kwaliteit van de kalk wordt hierbij
verstaan de hoeveelheid onoplosbare
bestanddelen in de kalk. Deze stoffen zijn
onder andere Si0 2 , C a C 0 3 en CaS0 4 , die
onder de bijdeontharding heersende procescondities niet oplossen.
Het laagst bereikte zwevend-stofgehalte in

Afb. 10 - De zwevend-stoftoename inde korrelreactor bijtwee soorten
calciumhvdroxyde, bij optimale procescondities.

het effluent wordt, uitgaande van een goed
reactor-ontwerp en dejuiste procescondities,
derhalve bepaald door de hoeveelheid kalk
die wordt toegevoegd en het percentage aan
onoplosbare bestanddelen in de kalk.
In afb. 10zijn zwevend-stoftoenamen in de
korrelreactor te zien, welke zijn gemeten bij
optimale procescondities. De resultaten zijn
weergegeven voor 2verschillende kwaliteiten
kalk. In de afb. zijn ook de waarden aangegeven (4 respectievelijk 6 mg/l), die
werden gevonden na een equivalente kalkdosering in demiwater.
De gevonden zwevend-stoftoenamen van
3-4,5 mg/l respectievelijk 5-7,5 mg/l blijkt
goed overeen te komen met het gehalte aan
onoplosbare bestanddelen in de kalk.
Hieruit volgt dat er in de korrelreactor
nauwelijks CaC0 3 -vorming door vrije
kristallisatie of insluiting van kalkdeeltjes
plaatsvindt, mits de procescondities goed
gekozen zijn.
Het HC0 3 ~-gehalte van het water, waarmee
de kalkmelksuspensie wordt aangemaakt
bleek weinig invloed te hebben op de
zwevend-stoftoename, dat wilzeggen dat
ook het insluiten van Ca(OH) 2 -deeltjes
door C a C 0 3 in de kalkmelk nauwelijks
voorkomt [5].
Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat
opslag van droge poederkalk in papieren
Fluid-bed van entmateriaal.

zakken geen goede bescherming geeft tegen
CaC0 3 -vorming in de kalk door reactie met
C 0 2 uit de lucht.
Binnen 3 maanden was het percentage
onoplosbare bestanddelen in de kalk direct
onder het papier gestegen tot 16%.
In hoeverre dit probleem bij produktieinstallaties een rolspeelt isafhankelijk van de
opslagtijd van de droge kalk en de wijze van
opslag. Tijdens het suspenderen van de kalk
isvoorzichtigheidshalve contact met de lucht
zoveel mogelijk vermeden. Op grotere bedrijfsschaal kan diteenrolspelen afhankelijk
van de mengwijze (veelluchtinslagbijvortexmenging) en van de verblijftijd en -spreiding
in de mengvaten.
6. Nazuivering
6.1. Snelfiltratie
Het effluent van de korrelreactor wordt, na
een beluchting via een cascade, naar een
snelfilter geleid.
Gedurende de proefperiode (± 2jaar) heeft
er geen dusdanige CaC0 3 -afzetting plaatsgevonden, dat dittottoenamevande diameter
van het filtermateriaal heeft geleid.
Tijdens snelfiltratie treedt echter wel een
daling op van de pH (0,1-0,5 pH-eenheid),
hetgeen duidt op een lichte neerslagvorming.
Een daling van 0,5 pH-eenheid komt overeen
met een (theoretische) daling van de totale
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hardheid van slechts circa 0,06 mmol/1.
De verschillen tussen het calciumgehalte
voor en na snelfiltratie variëren tussen een
toename van 0,1 mmol/1èn een afname van
0,1 mmol/1. Er isdus geen sprake van een
significant meetbare afzetting. De looptijd
van het snelfilter wordt door de verhoging
van het zwevend-stofgehalte van de voeding
wel verkort, maar niet insterke mate
(circa 30%).
De troebelheid van het fikraat ligt op een
niveau van gemiddeld 0,25 FTU. In het
bedrijf leveren de snelfilters op het pompstation te Scheveningen een fikraat af met
een troebelheid van ± 0,13 FTU. Hierbij
moet rekeningworden gehouden met het feit
dat de filtratiesnelheid in de proefopstelling
5,5 m/h bedraagt en in het bedrijf slechts
3,5 m/h.
De ammonium- en mangaanverwijdering is
volledig en de ijzerverwijdering vrijwel
volledig.
6.2. Langzame zandfiltratie
Het langzame zandfilter wordt gevoed met
snelfiltraat, dat een pH heeft van ± 8,6 en
een CaC0 3 -afzetbaarheid van
± 0,05-0,1 mmol/1. De evenwichts-pH is
± 8,2. Het filter heeft vooraf een inwerkperiode gekend, waarbij het isgevoed met
snelfiltraat uit het bedrijf met een pH van
circa 7,7.
Sinds het moment dat het filter met
pH-verhoogd water isgevoed (± 1,5 jaar) is
geen significant meetbare kalkafzetting of
pH-daling geconstateerd. De filterweerstandstoename bedroeg enkele cm's
waterkolom ;dat ligtindezelfde grootte-orde
als de bedrijfsfilters.
De troebelheid vanhet fikraat is± 0,07 FTU,
hetgeen vergelijkbaar ismet de troebelheid
van de langzame zandfilters in het bedrijf
( ± 0,06 FTU) op het pompstation te
Scheveningen.
De bacteriologische kwaliteit van het fikraat

was vergelijkbaar met (het niet pH-verhoogde) drinkwater.
7. Nabeschouwing
Uit het voorgaande blijkt dat het goed
mogelijk isin een korrelreactor ontharding
uit te voeren, met Ca(OH) 2 als pH-verhogende stof, zonder sterke toename van
het zwevend-stofgehalte in het effluent.
De toename kan beperkt blijven tot het
onoplosbare materiaal dat met de kalkmelk
wordt meegedoseerd.
Belangrijke procesparameters zijn korreldiameter, fluïd-bedhoogte en doorstroomsnelheid. Deze bepalen het specifiek
oppervlak in de korrelreactor, de contacttijd
en stofoverdracht tussen water en entmateriaal. Ook devorm vandereactor speelt
een rol.
Tevens isde grootte van de kalkdosering van
belang, aangezien het proces kritischer
verloopt wanneer het punt van maximale
ontharding wordt benaderd.
De hoeveelheid onoplosbare bestanddelen in
de gebruikte kalk bepaalt de minimale, niet
beïnvloedbare, zwevend-stoftoename in de
korrelreaetor. Dit pleit ervoor de kwaliteitseisen aan de gebruikte kalk te verscherpen.
In de beschreven situatie isin een geheel
cilindrische reactor, bijeen korreldiameter
g 1,6 mm, een doorstroomsnelheid van
100m/h eneen zodanige fluïd-bedhoogte dat
een contacttijd van ten minste 90 seconden
wordt bereikt, een minimale zwevend-stoftoename gevonden van ± 4 mg/l. Dit komt
overeen met de hoeveelheid onoplosbaar
materiaal in de gedoseerde kalksuspensie.
Bij deze procescondities isde kalkafzettendheid van het effluent zodanig laag
(0,05-0,1 mmol/1), dat geen significant
meetbare kalkafzetting plaatsvindt in een
nageschakeld snelfilter en langzaam zandfilter. De troebelheid van het snelfiltraat
loopt door de deelontharding een factor 2
op, tot max. 0,25 FTU. Het langzame zand-

filter nivelleert dezetoename echtervolledig.
Langdurige opslag van droge kalk moet
worden vermeden in verband met CaCO,vorming door de reactie van Ca(OH) 2 met
C 0 2 uit de lucht.
In dit licht bezien lijkt ook extreme luchtinslag tijdens het suspenderen van de kalk in
water ongunstig voor de carry-over van de
korrelreactor. Men dient zich te realiseren
dat een deel van de goede resultaten kan
worden veroorzaakt door de kleine diameter
(19 cm) van degebruikte reactor. Hierdooris
het mogelijk een behoorlijke classificatie van
het fluïd-bed te krijgen en komen kortsluitstromen (zichtbaar) nauwelijks voor.
Bij reactoren met een diameter van 2 meter
of meer zullen eventueel daarin aanwezige
kortsluitstromen de effluentkwaliteit nadelig
beïnvloeden alsgevolg van een te korte
contacttijd. Dit probleem zou constructief
oplosbaar moeten zijn.
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Dit onderzoek werd uitgevoerd onder leiding
van dhr. J. v. Puffelen. Naast de auteurs
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