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BrabantWaterlostprobleem
metovermatigenikkelop
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InHetoostelijkdeelvanNoord-Brabantzijndeconcentratiesaannikkelinhetgrondwateralsgevolg
vanverzuringsterkgestegen.Zoisdenikkelconcentratie inhetreinewatervanwaterproductiebednjf
Vierlingsbeekin20oogestegentot40pg/l.Destijging vannikkelinhetgrondwaterendeverlaging
vandewettelijkenormvan50Mg/lnaarzoLig/ldwongenBrabantWatertotvergaandemaatregelen. In2001zijn goodhousekeeping'-maatregeleningevoerd.Tegelijkisproejbnderzoekgestart
naardezuiveringvannikkeldoorgebruikvanmangaanzoutindezuivering.Deverwijderingvan
nikkelmetmangaanchloridebleeksuccesvol.Ineenperiodevannegenmaandenisdezuiveringvan
Vierlingsbeekuitgebreidmeteenstapvoordeverwijdering vannikkel.Depraktijkzuiveringfunctioneertinmiddelséénjaarnaarvolletevredenheid.
Verzuringenoverbemesting beïnvloeden
dekwaliteitvangrondwater nadelig.Vooral
waterdatwordtgewonnenonderarmezandgrond,kandooroverbemestingnikkel,sulfaat,
nitraat,aluminiumenzinkbevatten.Een
belangrijkeffect vanoverbemestingisdestijgingvanhetgehalteaannitraatinhetgrondwatereneenverlagingvandepH.Hetnitraat
functioneert alsoxidatorvan bijvoorbeeld

Deaanmaakvanmangaanchlorideendedoseerinstallatie.

ijzersulfiden alspyriet.DaarnaastleidtverlagingvandepHtotgeochemischeprocessenin
deondergrond,waarbijdekwaliteitvanhet
grondwaterwijzigt.Hethogegehalteaan
nikkelinVierlingsbeekisgrotendeelstewijten
aanverzuring,waardoorvannatureaanwezige
metaleninkleimineralen inoplossinggaan.
Dezuurgraadisvangroteinvloedopadsorptie
endesorptievannikkeluitsilicaatverbindin-

WaterproductiebedrijfVierlingsbeek heeft
eenondiepewinningmeteenvergunningscapaciteitvandriemiljoen kubieke
meterperjaar.Dezuiveringbestaatuiteen
dubbelemarmerfiltratie metDresdener
verspoeiing.Hethoofdschema vanhetzuiveringsprocesnaimplementatievande
MnCl2-doseringvoordenikkelverwijdering
staatafgebeeld inafbeelding 3.
Devoor-ennafilterszijn identiekquauitvoeringen bedrijfsvoering:
filterbedoppervlak:
22,6m2
marmer 1-2mm
filtermateriaal:
filtratiesnelheid:
2,5-7,5m/u
(nafilter max.5m/u)
bedhoogte:
1,7-1,9m
geregeld
bovenwaterstand:

gen.Alin1996isdoorKiwaop13pompstations
inNederlandnikkelaangetoond.
Van probleem naar aanpak
InwaterproductiebedrijfVierlingsbeek
steegindejarennegentiginsommigewinputtendeconcentratienikkelnaar 110 pg/1.De
gemiddeldenikkelwaardeinhetreinewater
liepin2000opnaar40pg/1.Vanaf1995is
onderzoekverrichtomdenikkelproblemen te
kunnenbeheersen.Aanleidingdaartoevormde
behalvedetoenamevandenikkelconcentratie
inhetgrondwaterdeverlagingvandewettelijkenormvoornikkelvan50naar20pg/1in

Bijdeaanpakvanhet nikkelprobleem
heeft BrabantWatertweetrajecten bewandeld:
'goodhousekeeping'-maatregelen vanaf2001
enzuiveringvannikkelvanafjanuari 2005.De
stijgingvannikkelinhetreinewaterenhet
effect vandemaatregelenin2001en2005zijn
ineengrafiekuitgezet(zieafbeelding 1).Naast
nikkelvormenoverigensooksulfaat enorganischemicroverontreinigingen eenknelpuntin
dewinningvanVierlingsbeek,maardaaraan
wordtinditartikelgeenaandacht besteed.
'Good housekeeping'
Door'good housekeeping'-maatregelen
vanaf2001 is,nainvoeringvandenieuwenikkelnormin2002,hetnikkelgehaltevanhetuitgaandereinwatervoldoendeverlaagd.Deze
maatregelenhieldenindatallereerstpompputtenwerdeningezetmeteenlaagnikkelgehalte.Doorgrondwater uiteendieperdeel
vandeformatie tewinnenwordthetgehalte
aannikkelalduidelijklager.Inhetdiepere
gedeelteisdezuurgraad vanhetgrondwater
(nunog)hogerendatbetekentdatminder
nikkelinhetgrondwater wordt aangetroffen.
Daarnaast ishetnikkelgehalteverderverlaagd
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dooropmenging in dereinwaterkelder van
Vierlingsbeek met reinwater van waterproductiebedrijfSon.
Het nikkelprobleem was hiermee niet
compleet opgelost. Bijuitval van pompputten
met een laag nikkelgehalte ofstoring inde vulleidingvanafSonnaar dereinwaterkelder, zou
alsnogeen overschrijding van de nikkelnorm
ontstaan. Voor Brabant Water wasdat reden
om onderzoek teverrichten naar een situatie
waarbij waterproductiebedrijf Vierlingsbeek in
allegevallen zelfstandig kan voldoen aan de
nieuwe nikkelnorm van 20ug/1.

pH-verhoging
In eengezamenlijk onderzoeksprogramma
nebben in 1996de waterleidingbedrijven WOB
(Oost-Brabant)enWML,samen metWLZ
(Waterlaboratorium Zuid) en Kiwa onderzoek
verricht naar verwijdering van nikkel uit
grondwater. In proefonderzoek is vastgesteld
dat nikkel isteverwijderen tot minder dan
20
Mg/l,door deopVierlingsbeek aanwezige
v
°orfiltratie uit tevoeren bij een pH van 8,2of
no
ger. DepH-verhoging is terealiseren door
dosering van natronloog aan het voorfiltraat.
"ervolgenszou inVierlingsbeek kooldioxide
moeten wotden gedoseerd aan het voorfiltraat
v
°or een verlaging van depH tot7,0voor een
goedeverwijdering vanaluminium in het
n
afilter. Dekooldioxidedosering wasook nodig
voordeverhoging van hetgehalte waterstof«rbonaat tot boven de 100mg/l.

deverwijdering van aluminium niet gegarandeerd zijn tot onderdegehanteerde streefwaardevan 30Mg/l.
Brabant Water richtte een nieuwe werkgroep opdiealsopdracht kreegeen robuust
alternatieftebedenken voorde verwijdering
van nikkel.Alleuitgevoerde experimenten
werden opnieuw bestudeerd. Dit leverdeeen
interessante relatieen hypotheseop.
Verwijdering van nikkel vindt alleen
plaats opdieplekken in het filterbed waar ook
sprake isvan mangaanvervijdering. Adsorptie
van nikkel aan het door ontmanganing
gevormde mangaanoxiden isdaarbij het leidende mechanisme.Zou deverwijdering van
nikkel afhankelijk zijn van de hoeveelheid
mangaan in het ruwe water?In datgeval zou
door hetdoseren van mangaanzout een extra
ontmanganing kunnen worden verkregen en
daarmeeextra adsorptie van nikkel.

aanzienlijke hoeveelheid nikkel inde voorfiltersvan Vierlingsbeek wordt verwijderd, tegelijk met deontmanganing indeze voorfilters.
In denafilters van Vierlingsbeek wordt vervol-
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9 en 10.Tijdens hetgezamenlijke onderzoek
m
1996bleek nikkel ook albij pH-waarden van
mee
r dan 8,2 tekunnen worden verwijderd tot
minder dan 20pg/1.Datzou betekenen dat niet
PtecipitanevanNi(OH)2 een hoofdrol speelt in

aar

Injuni 2004besloot Brabant Water de
mangaanchloridedoscerinstallatie te bouwen.
Deinstallatie isin december 2004opgeleverd
en injanuari 2005in bedrijfgenomen. De
toename vandeexploitatiekosten bedroeg

HetgehalteaannikkelinhetuitgaandereinewatervanmteryroduaitbcArijfVierlingsbcck.

Uitliteratuur bleek aleerder dat nikkel bij
pH-waarde tussen de9en 10alsNi(OH)2
Ptecipiteert.Vandit principe kan gebruik
Wordengemaakt door nikkel te verwijderen
m
e t een pelletreactor in het pH-gebied tussen

Proefonderzoek, maar adsorptie. Belangrijk
res
ultaat van hetgezamenlijke onderzoek in
1997
wasdat nikkel al bij pH-waarden van 8,2
^ e r d verwijderd. Adsorptie van nikkelaan het
.0 0 r ontmanganinggevormde mangaanoxide
s
dus het mechanisme voor nikkelverwijdering.

Mangaan isopdemarkt verkrijgbaar als
vastestofin drums van 159kgzuiver MnCl2.
Opproefinstallaticschaal werd aan een marmerfiltcr, gevoed met voorfiltraat met een
hoog nikkclgehalte,mangaanchloridcgedoseerd.Ophet moment dat de mangaanverwijdering opgang kwam, werd tevenseen hoeveelheid nikkel verwijderd. Dehypothese bleek
dusjuist. Deresultaten van dezeproefwaren
zodaniggunstig dat vrij snel werd besloten om
parallel aan deproefinstallatie ookaan een
praktijkfiltcr mangaanchloridc tedoseren. De
resultaten van deverwijdering van nikkel met
dosering van mangaan in de vorm van MnCL
waren uitstekend (zieafbeelding 2).

Realisatie en praktijkervaring
Hoopvol voordezehypothese isdat aleen

een

et

gensgeen nikkel meer verwijderd door het
ontbreken van mangaan. Inde nafilters vindt
dan ookgeen adsorptie van nikkel meer plaats.

Afb. 2:

Verwijderingvannikkelinjiltersrraat3.

een nieuw concept

Medio 1999werd besloten om nikkel te
&*anverwijderen indezuivering van Vierm
gsbeek.Op praktijkschaal zijn enkeleexpe'menten met dosering van natronloog uitgeV er
° d.Diedosering bleekergkritisch.De pH
^ moeilijk exactopdegewenste waarde te
° u den. Het introduceren van natronloog en
0
°Hioxide in de bestaande zuivering had niet
et
gewenste robuuste karakter. Daarnaast zou
H 2 0 jf 61006
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Conclusie
Hetnikkelgehalte naopstartvandemangaanchloridedosering isgedaaldvancirca15
naar 10pg/1 nikkel(afbeelding 1).Hetnikkelgehalteisnuvoldoendelaagomgeenkwaliteitsprobleem tehebbenbijuitvalvandevulleidingvanuitwaterproductiebedrijf Son. Ook
ishetnumogelijkomputtenmeteenhoger
nikkelgehalteinVierlingsbeekbijteschakelen,
mochtdatnoodzakelijk zijn.

Mongaanddoride wordtinpoedervormaangeleverdentetplekkeineenaanmaakinsmüatie inoplossinggebracht.

hierdoor0,02 europerkubiekemetergeproduceerdwater.Metde investeringwas eenbedrag
gemoeidvan150.000euro.Deaanschafvanhet
mangaanzoutkostjaarlijks75.000euro.

InvloedvandepH
Tijdensdelaatsteserievanonderzoekenis
aangetoonddatdeadsorptievannikkelaan
mangaanoxiden nietafhankelijk is vandepH.
Erisdusgeenenkeleredenomtenminsteeen
pHvan8,2aantehoudenvoordeverwijdering
vannikkel.De nikkelverwijdering isenkel
gekoppeldaanhetontmanganingsproces.De
pHdiegebruikt wordtvooreenvolledigeontmanganing, isdaarmeeook geschiktvoorde
nikkelverwijdering.InVierlingsbeekwordtde
zuiveringbedrevenbijeenpHvan7,8 voorhet
fikraatvandenafilters.

Enkeleaspectenvande praktijkinstallatie
zijn vanbelangomnaderopintegaan.
Dosering
Tijdensaanvullendeproefnemingen is
aangetoonddatmeteenmangaandoseringvan
tenminste0,5 mg/lvoldoende nikkelverwijderingplaatsvindt omaandenormvan20pg/1te
voldoen.Demaximaledoseringvoorhet
ontwerpisbepaaldop 1,5mg/l.Bijdezemaximaledoseringvanmangaanchloridestijgt het
gehalteaanchlorideinhetdrinkwater met
1,9mg/l.Dezegeringestijgingvanchlorideis
aanvaardbaar.

KiwaATA-certificaat
BrabantWatermaaktgebruikvandrinkwaterchemicaliè'ndieeenKiwaATA-certificaat
bezitten.Incidenteelwordtdaargemotiveerd
vanafgeweken,waarbijdeVROMInspectie
doorBrabantWaterwordtgeïnformeerd. Het
voordenikkelverwijdering toegepasteMnCl2
heeftgeenATA. BrabantWaterheeft besloten
omtochdezestofintezetten,geletop deaard
vandestof(99,8procentzuiverheid)enhet
kwaliteitsrisicovannikkelinhetzuiveringsproces.Omdekwaliteitvandetoegepastechemicalieteborgenenrisico'suit tesluiten,
wordtelkedrumMnCl2geanalyseerdopde
aanwezigheid vanmetalenvoordatdezevcyir
dezuiveringwordt vrijgegeven.

Natjroei
Hetonderzoekisgestartmeteenoplossing
inhetdoseervatmeteenconcentratievancirca
27g/lMnCl2.Ditkomtovereenmeteenconcentratievan 11g/l Mn. Bijdezeconcentratie
inhetdoscrvatbleekgroeiplaatstevinden
vanhetkoloniegetal 22C. Naverhogingvande
mangaanconcentratie inhetdoseervattot
50g/lMnCl2wasgeensprakemeervaneen
groeivanhetkoloniegetal22C.

InwaterproductiebedrijfVierlingsbeek is
deconcentratieaannikkelopgelopentot
40 Mg/l inhetruwewater.Datis ruimbovende
normvan20 pg/1 uithet Waterleidingbesluit.
Vanhetnikkelwordt 20tot40procentafgevangeninhetvoorfilter.Adsorptievannikkel
aanmangaanoxiden,afkomstig uit het
beluchtegrondwater,ishetleidendeproces.
Nadoseringvanmangaanchloride,wordtde
aanhetnafilter degedoseerdehoeveelheid
mangaanvolledigverwijderd door ontmanganing.Ookhier isadsorptiehetleidendeproces
indeverwijdering vannikkel.Detotaleverwijderingvannikkeluithetruwewaterbedraagt
70tot95 procent.
Aangetoondmetde praktijkinstallatie is
datonderdevolgendeomstandigheden nikkel
kanwordenverwijderd totonderde20 pg/1:
• nikkelgehalteruwwater beneden90pg/1
• filtratiesnelheid vanhetvoor-en nafilter
beneden4m/h
• doseringvanmeerdan0,5 mg/l mangaan
(gedoseerdalsMnClJaan voorfiltraat.
Metdeuitbreidingvandezuiveringmet
dedoseringvanmangaanchloride isdeleveringszekerheid van waterproductiebedrijf
Vierlingsbeekvoornikkelgewaarborgd. f

LITERATUUR
1)

Wetering S. van der(zooó). Eindrapportage onderzoek nikktlverwijderina 2002-2005wpb Vierlingsbeek. Interne
notitie.

2]

EekM. [zooz). Evaluatiegrondwaterkwaliteit Vierlings-

i)

Reijnen G., L Keltjens, A. Bekkersen E. Peters(ijj8). Nik-

beek. Interne notitie.

kelverwijdering uitgrondwater dooraanpassen bestaande
zuivering. Kiwa,WLZ, WOB en WML.
4)

Beekman W. en M. Laeven [1996).Van grondwater naar
drinkwater:een toekomstschets t.b.v. prioriteitsstelling
zuivermgs- en voorspellingsonderzoek. Kiwa. SWE 96.010.

Aft). 3:

Overzichtsschema zuiveringsproces waterproductiebedrijf Vterlm^sbeek

5)

Hcndriksen B.{1996).Nikkel mgrondwater. Simulatie en
nikkelverwijdering. Kiwa. SWI 96.155.

winning

voorfilter

ii

nafilter

'

dos sri ig Mn Cl

2

aktief
kool

••

berging

