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2

 Frank de Vos – Senior Adviseur Water en Corrosie
 Stoominstallaties
 Koelsystemen
 Klimaatinstallaties
 Stadsverwarming

 Van KEMA naar KWA

 Lid IAPWS



Beheer waterbehandeling
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 Waarom waterbehandeling?

 Vormen van waterbehandeling?

 Voor- en nadelen van uitbesteden van waterbehandeling?

 Wie is verantwoordelijk?

 Waar loop je in de praktijk tegen aan?

 De beste aanpak?



Waarom waterbehandeling?
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 Waterbehandeling = water geschikt maken voor een bepaald doel

 Chemisch zuiver water komt in de natuur niet voor.
 Water heeft groot oplossend vermogen (= goede reinigingsmiddel).
 Het gaat niet om het water zelf, maar om wat er in zit.
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Watersamenstelling wat zijn de aandachtspunten?

• Drinkwater bevat gassen en zouten, zoals:
 hardheid (Ca2+ en Mg2+)
 silicaten (SiO2)
 gassen (O2 + CO2)
 bicarbonaat (HCO3

-)

• Voorkomen van afzettingen.
• Voorkomen corrosie.
• Goede warmteoverdracht / stoomkwaliteit.
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Watersamenstelling drinkwater Nederland

• Zuurgraad (pH) 7,5 à 8,5
• Geleidingsvermogen 70 à 1.150 µS/cm
• Bicarbonaat (HCO3

-) 84 à 350 mg/l 
(m-getal) (1,4 à 5,7 meq/l)

• Hardheid (Ca2+/Mg2+) 1 à 3,7 mmol/l (5,6 à 20°D)
• Chloride (Cl-) 5 à 150 mg/l
• Kiezelzuur (SiO2) 0 à 38 mg/l
• Zuurstof 6 à 12 mg/l
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Leeuwarden

• Water van Vitens van pompstation Bergum en Spannenburg

Chloridegehalte 
BergumChloridegehalte 

Spannenburg
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Bronnen voor suppletiewater

Retourcondensaat zoutarm/onbekende stoffen
Brüdencondensaat zoutarm/organisch materiaal
Drinkwater soms gechloreerd/AOX
Industriewater drinkwaterkwaliteit
Bron/grondwater ijzer/mangaan
Oppervlaktewater zwevende stof/organisch materiaal/AOX
Brakwater zouten/zwevende stof 
Zeewater zouten
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Ruw water bevat dus:

• vaste stoffen
• ijzer
• zouten
• gassen (zuurstof en koolstofdioxide)
• hardheid
• organische verbindingen
• rest Cl2



Vormen van waterbehandeling
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 Fysische behandeling

 Chemische behandeling 
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Ontharder
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Ontharder
verwijdering van hardheid

• Het verwijderen van calcium (Ca2+) en magnesium (Mg2+) uit water.

• Gebruik maken van ionenwisselaar met Na+-hars.
Ca2+/Mg2+ hars
Na+ van hars             water

• Bij verzadiging hars  (= periodecapaciteit).
• Regenereren met zout (NaCl).
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Uitwisselling
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Ca2+

5°D

5°D

Na+

5°D

<0,1°D

Na+

Ca2+

5°D

<0,1°D

Hars verzadigd met 
Na+-ionen 

(na regeneratie)

uitwisseling Ca2+ met 
Na+-ionen 

Hars verzadigd met 
Ca2+-ionen 

(einde periodecapaciteit)

regeneratie

Periodecapaciteit staat vast op basis van hardheid water en hoeveelheid hars in ontharder

Ontharder - werking en periodecapaciteit
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Controle
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Watersamenstelling wat zijn de aandachtspunten?

• Drinkwater bevat gassen en zouten, zoals:
 hardheid (Ca2+ en Mg2+)
 silicaten (SiO2)
 gassen (O2 + CO2)
 bicarbonaat (HCO3

-)

• Voorkomen van afzettingen.
• Voorkomen corrosie.
• Goede warmteoverdracht / stoomkwaliteit.
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Watersamenstelling wat zijn de aandachtspunten?

Zuurstofcorrosie
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Chemicaliën voor waterbehandeling

• natronloog
• zuurstofbinder
• corrosie inhibitor
• dispergeermiddel
• hardheidsbinders
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Outscouring
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 Hoe vaak?

 Wat?

 Rol?

 Voldoende eigen kennis?

 Voldoende middelen?

 Voldoende kennis?

 Voldoende tijd?

 Is er een plan B?

In-house
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Vaste operator was even op vakantie…

Doorslag van hardheid



Outscouring
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 Wat?
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 Voldoende eigen kennis?

 Voldoende middelen?

 Voldoende kennis?

 Voldoende tijd?

 Is er een plan B?

In-house



Wie is verantwoordelijk?
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 De eigenaar is altijd eindverantwoordelijk voor zijn eigen installatie!



Kennis ontbreekt  - enkele voorbeelden
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 Spreek je allemaal dezelfde taal?
“Al het condensaat gaat toch via de ontgasser naar de stoomketel”

 Meer spuien, “maar dan wordt de geleidbaarheid te laag”

 Hoe gaat het met de ketel? “Daar hebben we jullie toch voor”

 Te hoge pH

 Te weinig zuurstofbinder
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Ontbreken kennis – controle ontharder

• Hangt aan de muur achter de installatie, waardoor deze niet zichtbaar is.

• Alarm lampje brandt, omdat de hardheid te hoog is in het ontharde water 
“dat lampje brandt altijd”.

• Na de pauze was het lampje weer uit.



De ontgasser
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Drukmeting
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Controle ontgasser
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 Druk   minimaal 0,2 barg
 Temperatuur              minimaal 105 °C
 Ontluchtingspluim    altijd aanwezig

 Laat jaarlijks de ontgasser controleren



Actie vs Reactie
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 Controleer of de actie de gewenste reactie oplevert.

 Ieder jaar hetzelfde rapport.



Weet waar je naar kijkt
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 Trend analyse.



Eigen controle
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De beste aanpak?
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 Bedrijfsafhankelijk



Outscouring
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De beste aanpak
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 Bedrijfsafhankelijk

 Vaak een mix van outsourcing en eigen kennis
 Zorg voor voldoende eigen kennis (bijvoorbeeld VPS)
 Maak (indien nodig) gebruik van externe kennis 
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