ACHTERGROND

ALCYL BLIJKT GOED TE WERKEN ALS PREVENTIEF M I D D E L

2002ookoprwziLandvanCuijk ijzerchloridegedoseerd.

Maatregelentegen
struvietafzetting op
waterleidingen

Aanhetgebruik vanijzerchloride kleven
echterooknadelen.Vanwegede bijtende
werkingzijn aan hetgebruikervanbepaalde
risico'sverbonden.Doseringvan ijzerchloride leidt toteenextra(zijhetvrijwel te
verwaarlozen) toenamevanchlorideinhet
effluent entotextrachemische slibproductie.Daarnaast streeft derwziernaarzomin
mogelijk chemicaliën tegebruiken en heeft
indezeookeenvoorbeeldfunctie tevervullen.Daarom isgezochtnaareen alternatief

Derioolwaterzuiveringsinstallatie LandvanCuijkteHapsisin 15)87ingebruikgeuomeuenwordt
sinds1januarijl. beheerddoorWaterschapAa&Maas(daarvoordoorWaarschap DeMaaskant).
Na eenrenovatie in15100en2000functioneert dezuiveringnietlangeralseentweetrapsactiefslibsysteemmetsfibvergisting, maaralseenlaagbelaste'cji-slibsoortsystcemmetvergaande biologischeverwijdering vanstikstofenfosfaat. Deslibvergisting isgehandhaafd, maardezeefbandpersen zijnvervangendoore'e'noutvvateringscentrifuge. Doordecombinatievan biologischefosfaatverwijderiug en
vergistingvanslibontstaan omstandigheden waarbijstruvietkan kristalliseren. Diekristallen kunnenzichafzetten aan debinnenkant vanhetIcidiugwerkenzorgenvoorverstoppingen.Vanwegede
hardheid van het kristal kan bovendienslijtage aan procesondcrdelenontstaan.
Vormingvanstruvietkristallen vindt
plaatswanneer het product vandeionconcentraties vanmagnesium,ammonium en
fosfaat hetoplosbaarheidsproduct van struvietoverschrijdt. Magnesium isin voldoendemateaanweziginhet influent enammonium enfosfaat komen inruimemate vrij
bij hetgistingsproces.Behalvevandeionconcentraties isdeoplosbaarheidvan struvietmet nameafhankelijk vandepHende
temperatuur.

Aangezien oprwziLandvanCuijkde
kansopvormingvanstruviet duidelijk aanwezigis,isopeenaantal kritieke punten
gekekenofstruviet voorkwam. Onderinde
slibbuffer bleekinderdaad struvietzich
opgehoopt tehebben.Ookconstateerde het
waterschapstruvietafzettingen inhet leidingwerk nadegisting.Verderwerden(na
drogen)wittepuntjes (vermoedelijk struviet)teruggevonden indeslibkoek.

Dosering ijzerchloride
Hetslibindegistingbevatveelopgelostekooldioxide.Doormengingmetbiogasen
dooroverstorten vanhet slibbijde afvoer,
wordtdekooldioxideuit hetslibgestript.
Hierdoor stijgt depHendaaltdeoplosbaarheid van struviet aanzienlijk. Daarnaast vertoontdeoplosbaarheid vanstruvieteen
maximum rondde20°Cendaaltdeoplosbaarheid vervolgens bijhogere temperaturen(temperatuurgisting iscirca32°C).

Tabel1.
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Omproblemen alsoprwzi 's-Hertogenboschtevoorkomen(innovember 2000heeft
afzetting vanstruvietdaargeleidtotverstoppingvandeafvoerleiding vandegisting)
enomdatopdiezelfde rwzidoseringvan
ijzerchloride alspositiefwerdervarenbijde
preventievanstruvietvorming(met behulp
vanijzer wordt fosfaat neergeslagen,waardoordit fosfaat nietmeerbeschikbaar isvoor
devormingvanstruviet),wordtsinds april
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Dosering alcyl
Begin2003isinformatie ingewonnen
overhet product alcylA64. Opverschillende
plaatsenzoudit metsuccestoegepast zijn.
Alcyliseenvloeibaarantiscaling product,
datdevormingvan(struviet)kristallen op
driemanieren tegengaat:
Hetvoorkomt volledige ontwikkeling
vankristallisatiekernen,diedaardoor
weeroplossen.
Het adsorbeert aangevormde kristallen,
diedaardooreensterknegatieve lading
krijgen enzodoendenietmet elkaar
doorgroeien toteengroter kristal.
Het beïnvloedt het(groei)gedragvande
kristallen,waardoordieslecht hechten
aan oppervlakken.
Zodoendewordtmet sub-stoïchiometrischedoseringeenschijnbaar oplosbaarheidsproductbereiktdatlagerisdan het
daadwerkelijke oplosbaarheidsproduct,
waardoorgeenofminder struvietkristallen
gevormd worden.Hetdaadwerkelijkeoplosbaarheidsproduct wordtnietverlaagd.Met
andereproducten (zoalsijzerchloride) wordt
vormingvanstruviet welvoorkomendoor
hetoplosbaarheidsproduct (metstoïchiometrischedosering) teverlagen,doordatéénof
meerderestruvietcomponenten wordtweggevangen.Bijkomende voordelenvandit
product tenopzichtevanijzerchloride zijn:
Het isgoedkoper.
Het ismilieuvriendelijker, omdatgeen
extrachloridewordt ingebracht.
Hetisveiligerin gebruik.
Verwijdering vanreedsgevormdestruvietafzettingen is mogelijk.
Geenextrachemischeslibproductie.

2.336

Kostenbesparing

12,80

3-504
4.672

16,00

5.840

Dedoseringvanijzerchloride tenbehoevevanstruvietpreventie(totaledosering
minus doseringvoorbestrijding sulfidevorming)bedraagtoprwziLandvanCuijkcirca

Monitoringspunt aanhetbeginvan depijpvóór
dosering.

Monitoringspunt aan hetbeginvandepijp natwee
maanden doseren,

Monitoringspunt aanheteindevandepijp naWee
maanden doseren.
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Stuk struviet
losgelaten

Geoogstestruvietkrótallen uitdepijp.

Monitoringspuntaan hetbeginvandepijp navier
maanden doseren.

Monitoringspuntaanhetemdevandepijpnavier
maandendoseren.

180l/dag.Bijeenprijs van 115europer ton
komtditneerop20,70europerdag (oftewel
7.555europerjaar).Indetabelzijn voorverschillendedoseringen vanalcyldebijbehorendekosten berekend.Hierbij isuitgegaan
vaneenprijs vantweeeuroperlitereneen
ingedikt slibproductie van80kubieke meter
perdag. Uitdetabel iseenvoudig teconcluderen datzelfsbijeendoseringvan 100ml
alcylperkubiekemeter ingedikt slibde
doseringvanalcylvoordeliger uitvaltdan
doseringvan ijzerchloride.

overeenmeteenverbruik vanacht literalcyl
perdag. Doseringvondplaats bijdeoverstort naardegistingenwasgekoppeldaan
detijdklokvandevoedingspompen vande
gisting.

metenzonder handmatige verwijdering van
deafzetting dieoorspronkelijk aanwezig
was. Bijhetbegin vandepijp hadzichnog
steedsgeennieuweafzetting vanstruvier
gevormd.Deafzetting aanheteindevande
pijp heeft opbepaaldeplaatsen losgelaten.
Denogaanwezigeafzettingen zijn broosen
eenvoudigteverwijderen. Deverwachtingis
datditsoottafzettingen nietzullen leiden
totverstoppingen,maarloszullen latenen
inhet vervolgvandesliblijn (ontwateringscentrifuge) vanwegehun broosheid niet tot
problemen zullen leiden.

Resultaten praktijkproef alcyldosering
Vanwegeeerdergenoemde gunstige
eigenschappen vanalcylisbesloten om het
product tetesten.Als controlepunt isde ukneembare bocht in het leidingwetk dat naar
decentrifuge leidt,gebruikt. Opdezeplaats
heeft zichreedsstruviet tegendeleidingwandafgezet.Vooraanvangvandetest isdit
puntgefotografeerd. Opdefoto linksboven
isduidelijk afzetting vanstruviet waarneembaar.Dezeafzetting waszelfs met
hamer enbeitelmoeilijk te verwijderen.
Vanwegedereedsaanwezige struvietafzettingen enomdat nietexactbekendwas
watheteffect vandedoseringzouzijn,is
gekozenominjuli testarrenmet eenrelatief
hogedoseringvan 100 mlperkubieke meter.
Meteeningedikt slibproductievangemiddeld 80kubiekemeterperdagkwam dit

Tegelijkertijd isde ijzerchloridedosering
teruggebracht vancirca r8onaarcirca20
literperdag. Inaugustus isdedosetingverhoogdnaarcirca50literperdag,omdat het
sulfidegehalte indegistingbovende250
ppmuitkwam.Sindsdien ishet sulfidegehaltegestabiliseerd rond de200ppm.In
januari/februari ishetgehaltegedaald tot
100ppmzóndetwijziging vande ijzerchloridedosering.
Na tweemaanden doseren ishet monitotingspunt bekekenengefotografeerd. Aan
het beginvandeleidingisvóóraanvangvan
deproefde aanwezigestruvietafzettinggrotendeelsvetwijderd metbehulpvaneen
schroevendraaier.Duidelijk tezienisdat
zichopditpuntgeennieuweafzetting heeft
gevormd.Aanheteind vandeleidingisde
aanwezigeafzetting nietverwijderd.De
afzetting isnogwelaanwezig,maar isbroos
gewordenenzeereenvoudigmetdeblote
hand te verwijderen.

Conclusie
Vanwegedepositieveresultaten isbesloten definitief overtegaanopdoseringvan
alcyltenbehoevevanstruvietprevenrie.Op
derwziisvrijeenvoudigeen doseerinstallatiegerealiseerd.Aangeziendeproefuitgevoerdismeteenoverdoseringvanalcylende
leverancierervanuit gaatdatdedosering
nogaanzienlijk verlaagdkanworden(wellichtnaar 10mlperkubiekemeter),wordt
dekomendemaanden dedoseringvanalcyl
verdergeoptimaliseerd, f
Maurice Schellekens
(Waterschap Aaen Maas)

Naviermaanden doseren isopnieuw het
monitoringspunt bestudeerd.Detweelaatstefoto's tonen respectievelijk hetbeginen
heteindevanhet monitoringspunt oftewel
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