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Dekomendejarenzullenmeerderewaterleidingbedrijvenmoeteninvestereninontharding,vaakop
kleinereproductielocaties.Voordeonthardingvandrinkwaterishetgebruikelijkkorrelreactorentoete
passen.Ionenwisselingvormtechtereenaantrekkelijk alternatiefjuistvoordezekleinschaligeonthardingsprojecten.Datblijktuitonderzoeknaarheteconomischeomslagpunttussenkorrelreactorenen
ionenwisseling.Bovendienzijnvoordereststroom(regeneraatjvanhetionenwisselingsprocesinnovatieve
oplossingenbedacht,waarmeehetregeneraatgedeeltelijkkanwordenhergebruikten/o/beperktgeloosd.
Dekeuzedieindertijd gemaaktisvoor
onthardingvandrinkwater metkorrelreactorenisvooralingegevendoordeschaalgrootte.
Daaromisnuonderzochtofionenwisseling
voorkleinereproductielocatieseengoedalternatiefis.
Uiteerdereverkenningenkwamnaar
vorendatdechemicaliénkostenvaneenkorrelreactorweliswaarlager,maardatdeinvesteringskostenjuisthogeruitkomen,metname
bijkleinerecapaciteiten.Deomvangvande
investeringen inderandvoorzieningen vande
korrelreactor(onderandereopslag)isnamelijk
nietofnauwelijks afhankelijk vande
productiecapaciteit.Doorditschaaleffect isde
concurrentiepositievanionenwisselingbij
lagerecapaciteitenmogelijkdusbeterdanbij
hogere(ziefotohiernaast).
Voordenogopstapelstaande onthardingsprojecten inNederlandenBelgiëiseen
heroverwegingvandealternatievendaarom
gerechtvaardigd.Inveelgevallenbetreft:het
namelijk kleinerepompstations(minderdan
vijfmiljoen kubiekemeterwaterperjaar)of
terdiscussiestaandepompstations.Doorde
andereverhoudingvanvasteenvariabelekostenkanionenwisselingnamelijkookvoorzul58 HjO f 7-2005

kepompstationseenalternatiefzijn, bijvoorbeeldvoorstationsdiewordeningezetvoor

calamiteitleveringen (hogepiekfactoren),met
eendalendeafzet ofstationsdieopkorteof
middellangetermijndreigentewordengesloten.
Zwak- en sterkzuur
Afhankelijk vandewaterkwaliteitter
plaatseendegewenste effluentkwaliteit
bestaantweemogelijkheden voorontharding
metkationwisscling:zwakzureensterkzure
kationwisseling.Bijzwakzure kationwisseling
treedtverlagingvancalcium,magnesiumen
bicarbonaatop.Hierbijwordencalcium-en
magnesium-ionenuitgewisseld tegenwaterstof-ionen.Devrijgekomen waterstof-ionen
reagerenmetHCO,"totCOz,waardoorookhet
bicarbonaatwordtverlaagd.Achterditproces
iseenontgassingstapnoodzakelijk. Demeest
gebruikteregenen.tievloeistofiszoutzuur met
eenhoog verbruiksrendement.
Hergebruikvandezeregeneratievloeistof
iseconomisch nietaantrekkelijk,maardoor
hetindikkenvanhetregeneraatwordttransportacceptabel.Ookkandeinzetvansalpeterzuurvoorderegeneratiewordenoverwogen
voorafzetnaardesubstraatteelt(zieverderop
inditartikel).
Bijsterkzurekationwisselingtreedtverlagingvancalciumenmagnesium op.Hierbij
wordencalcium-enmagnesium-ionen uitgewisseldtegennatrium-ionen.Het bicarbonaat
wordtmetditprocesdusnietverlaagd.De
regeneratievloeistofbestaatuiteenkeukenzoutoplossing,meteenrelatieflaagverbruiksrendement.Mogelijkheden omhetniet
gebruiktekeukenzout terugtewinnenente
hergebruiken,zijn uitgewerkt.

Illustratievanhetschaahjrootteverschi!tusseneenkorrelreactoreneenlonenwisselm^sinstallarie.Degrotejbtotoontde
aanbouwvaneenkorrelreactorbijhetpompstarioninGoorvanVitens(éénreactorà200kubiekemeterperuur,indusie/
randvoorzieningen).Deinzetlaateendemi-installatiezienmeteenvergelijkbarecapaciteit(220kubiekemeterperuur).
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OverhetalgemeenkomtindeNederlandsesituatievanuitoogpuntvanwaterkwaliteit
dezwakzurevarianthetmeestinaanmerking.
Daarombehandelen we inditartikelvooral
zwakzurekationwisseling.Datneemtechter
nietweg datineenaantalsituatiessterkzure
kationwisselingookeengoedalternatiefkan
zijn.
Waterbedrijven zienionenwisselingals een
mogelijkzeerinteressantetechnologie,waarvandehaalbaarheideennaderebeschouwing
verdient,zobleekbijrondvraag.Hetonderwerpisinteressantvoorgrondwaterbedrijven
enspeeltvooralbijkleinerepompstationsvan
bijvoorbeeldVitens, Waterleidingmaatschappij
Limburg,BrabantWaterenHydronMidden
Nederland.Vanwegedezebredebelangstelling
iseenhaalbaarheidstudieuitgevoerdinhet
kadervanhetbedrijfstakonderzoek door DHV
WaterenKiwaWaterResearch.
Inventarisatie
Hetonderzoekis uitgevoerdindriestappen.Eerstiseeninventarisatievande(stand
vande) techniekvanionenwisselaarsuitgevoerd,waarbijondermeertweeleveranciers
2
'jn uitgenodigdomeenbeeldtegevenvande
techniekenrecenteontwikkelingen1'.Daarnaast iseenindustriëleeindgebruiker bezocht
e n re
centeliteratuurgeraadpleegd.De bevindingenzijn vastgelegdineendeelrapport1',
w
aann naasttoepassingenvoorontharding
°°kanderetoepassingenderevuepasseren,
zoalsverwijderingvannitraat,
kleur/TOC/AOC,bestrijdingsmiddelen, arseen
en rest-ijzer.
Vervolgensisonderzochtwathetverschil
kostenvanionenwisseling,korrelreactoren ennanofiltrarie.Daarbijiseenanalyse
gemaaktvandegevoeligheidvandekosten
voordewatersamenstelling,schaalgrootte,
u In

A/b.

Indicatie 'break-even'-hjn korrelreactoren

onthardingsdiepte,gebruiktechemicaliënen
noodzakelijke nabehandeling.De bevindingen
zijnopnieuwvastgelegdineendeelrapport2'.
Inditrapportzijnookde verschillenbeschrevendiebetrekkinghebbenopkwaliteit,
bedrijfsvoeringen duurzaamheid.Inhetrapportzijnvierpraktijkvoorbeelden uitgewerkt
voorpompstationsvanparticiperendewaterleidingbedrijven.
Alslaatstedeelvanhetonderzoekzijnde
mogelijkheden verkendvanverwerking,hergebruiken lozingvan regeneraat(de zoute
reststroom)vandeionenwisselaars.De bevindingenhiervanzijnvastgelegdineenapart
deelrapport3'.
Bewezen technologie
Uitde inventarisatiebleekdationenwisselingeen bewezentechnologie is,dieookveel
wordttoegepastindevoedingsmiddelenindustrie.Ditverhoogthetvertrouwendateen
AttestToxicologischeAspecten(ATA) haalbaar
isvoordrinkwatertoepassingen.De producentenvande ionenwisselaarsdienenhieraanaandachttebesteden,omdatde ATA wettelijkverplichtisbijtoepassingvoor
drinkwaterontharding.
Aantrekkelijke kosten
Vanuitkostenoogpuntkanionenwisseling
eenaantrekkelijk alternatiefzijn voorkorrelreactorenop pompstations:
metkleinecapaciteiten(kleinerdanéén
miljoen kubiekemeterwaterperjaar),
ongeachtde hardheid,
- metrelatieflagehardheid(kleinerdan2,75
mmol/1),ongeachtde capaciteit,en
voortussenliggendecombinatiesvancapaciteitenhardheid (zie afbeelding 1).
Lokaleomstandigheden kunnenechter
aanleidinggeventoteenandereeconomische
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afweging. Indienvoorinpassingvankorrelreactorenbijvoorbeeld ooknieuwbouwvancarry-over-filtersnoodzakelijk is,valtdeeconomischeafweginggunstiguitinderichtingvan
ionenwisseling.Ookinsituatiesvanonzekere
afzet(ofhogepiekfactoren),dreigendesluiting
endergelijke isionenwisselingrelatiefaantrekkelijk,omdatdr investeringenlagerzijn
dandievoorkorrelreactorenen nanofiltratie.
Mogelijkheden regeneraat
Hetregeneraatvandeionenwisselaarsis
eenzoutereststroomdieindepraktijk niet
zondermeerkanwordengeloosd.Lozeninhet
rioolkanzelfsleidentotdirecte kalkafzetting.
Debehandelingvandezezouteafvalstroom is
'daaromeenkritischesuccesfactor indetoepassingvanionenwisseling.Uithetonderzoek
blijktdatmogelijkheden bestaanomderegeneraatstroom vergaandtereduceren.Voorbeeldenhiervanzijndeinzetvan membraanfiltratie voorhetindikkenvandeafvalstroom
omhettransportrendabeltemaken tothet
doserenvansodazodathetregeneraticzout
hergebruikt kanwordenenereen afzetbare
reststof(kalk)wordtgeproduceerd.B>jzwakzurekationwisselingwordtpei 100 kubieke
meterwater0,5 kubiekemeter regeneraat
geproduceerd.Doordezehoeveelheid bijvoorbeeldmetnanofiltratie eenfactor 10intedikkenontstaateenacceptabeltransportenkan
hetwaterwordenhergebruikt:eenproductie
vandriemiljoen kubiekemeterwaterperjaar
endehelft deelstroomleverteentransportop
van 125 kubiekemeterwaterpermaand.Deze
afvalstroom ismogelijk afzetbaar als goedkope
calciumbron bijverschillendeproductieprocessen.Doorgebruikvansalpeterzuurin
plaatsvanzoutzuur als regeneratievloeistof
ontstaateenbijdesubstraatteelt afzetbare
reststroom.Inafbeelding 2 isvoorhetsterkzurekationwisselingsproces metkeukenzoutals
régénéranteenvoorbeeldvaneenverwerkings-

Voorbeeldvaneenmogelijkheidomrgeneraarvansterkzurekationwuselmfl tebehandelenmetsodaom
lozina tebeperkenenhergebruikvandeovermaatzoutmojeli)k temaken.

metkalkmelkenzwakzure kationwisseling
(metaannameregeneraatbehandelingàvijf
europerkubiekemeter).
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PLATFORM

mogelijkheid weergegeven.Opgemerktdient
tewordendatindepraktijk metverwerking,
behandelingofafzetvanregeneraatinbeperktemateervaringisopgedaan.
Criteria
Indepraktijk wegenzowelkosten,kwaliteitsaspectenalsdeduurzaamheid meebijde
keuzetussenpelletonthardingenionenwisseling.Dewaterkwaliteitzalmeestalrichtinggevendzijn:detoepassingsmogelijkheden van
ionenwisselingzijn indepraktijk enigszins
beperkt,omdat(opkwaliteit)geenkant-enklaaralternatiefvoordekorrelreactormet natronloogbestaat.Watermeteenrelatiefhoge
hardheidwaarbij tevensbeperkt bicarbonaat
verwijderd moetworden,kannietmetéén
kationwisselingsproceswordenbehandeld:de
hardheidmoetforsomlaag,terwijlwelbicarbonaatovermoetblijven.Bijtoepassingvan
zwakzurekationwisselingwordtindezesituatiehetbicarbonaat testerkverlaagd, terwijl

bijsterkzurekationwisselinggeen bicarbonaat
wordtverwijderd.Eeneventueleoplossing
hiervooriseencombinatievansterkzureen
zwakzurekationwisseling;ditisechtervanwegedeinvesteringskosteneentedureoptie.
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