PLATFORM

felletontijzcringondersteunt
milieugerichteproductontwikkeling

tot hematiet. Opdeproeflocatie Hoge Hexel
washetijzergehalte vanhettuwe water dermate laag (gemiddeld 1,5 mgFe/l),datbesloten isomdevoor deijzeroxidatie benodigde
hoeveelheid zuurstof m dereactor te brengen
via recirculatie vaneendeelstroom remwater.
Volgens reactie (r)isindatgeval detheoretisch benodigde hoeveelheid zuurstof circa
0,2g0 2 perliter.
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E e n g o e d o n t w e r p , e n d e reactor

ING. W. HEUVINGH. WMO

d o e t d e rest

Onderzoek naar toepassing van pelletontijzering oppompstation Hoge Hexel (Waterleiding
Maatschappij Overijssel, WMO] heeft inmiddelsduidelijk aangetoond dat deze nieuwe wijze
vaugrondwaterontijzcring hetontstaanvan
reststromen (spoelwater enslib) aanzienlijk vermindert. Dehuidige reststromen vormeneen
serieus probleem intermen van milieubelasting
[lozen,storten), enkosten door de noodzakelijke

Bij hetreactorontwerp isuitgegaanvan
een minimale reactietijd van10minuten en
een reactorhoogte van4,5m,inclusief0,5m
verbreding aandebovenkant vandereactot
voor beperking van deuitstoot vancarry-over.
Dit betekende onder meer dateenfijn zand
fractie van0,2-0,3m minaanmerking kwam
voor toepassing alskiemmateriaal (zieook
kader).

4Fe" + 0 2 +4H 2 0 -^ 2Fe,0, (hematiet)+
8H*(i)
6 Fe 2+ +0 3 +6 H 2 0 -» 2F e , 0 4 (magnetiet) +
1 2 » (2)

Uit de reactievergelijkingen blijkt d a t voor
de verwijdering van ijzer als m a g n e t i e t m i n -

Het onderzoek opHoge Hexel hadvooral

der z u u r s t o f n o d i g is d a n w a n n e e r h e t oxideert

milieuhygiënisch verantwoorde verwerking en
bestemming (recycling, nuttige toepassing).
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In geval vanpelletontijzering krijgt men
in plaats vanspoelwater enslib vaste pellets
met eenhoog ijzer(oxide)gehake. Bijeengoed
ontworpen reactor kunnen deze eenvoudig
worden verwijderd en(desgewenst) nuttig
worden ingezet. Inditartikel beperken weons
tot detechnische aspecten vandeze nieuwe
ontijzeringstechniek. Hierbij baseren weons
opderesultaten vanhetonderzoek teHoge
Hexel,datwordt uitgevoerd door Kiwaen
WMO [ H A 4/97].
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H e m a t i e t b e t e r , m a g n e t i e t best?
Het principe vanpelletontijzering isgebaseerd opoxidatie vantweewaardig opgelost
ijzer aanhetoppervlak vanprecipitatiekernen.
Hiervoor isalsuitvoeringsvorm gekozeneen
opwaarts doorstroomde reactor. Getracht
wordt deprocesomstandigheden zodanig te
kiezen datkanworden aangestuurd opeen
snelle kristallisatie.Inbelangrijke mate bepalend voor hetrendement vande ijzerverwijdering zijn detoegevoegde hoeveelheid zuurstof
en totale reactietijd. Deze moeten bij pelletontijzering zodanig zijn datafzettingvan
driewaardig ijzeroxide eerst optreedt aanhet
oppervlak van dekiemen, nadat het ferro-ion
hieraan isgeadsorbeerd.
Vooradsorptie vanFe" iseenlicht zuur
tot neutraal milieu noodzakelijk. Bijhogere
pH-waarden bestaat dekans opvormingvan
amorf ferrihydriet (Fe(OH),),nogvoordathet
aan hetkiemoppetvlak isgeadsorbeerd.In
theorie kanonder dejuiste conditieseen
tweetal ktistallisaties optreden, met hematiet,
respectievelijk magnetiet alsdemeest waarschijnlijke structuren:
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Ajh. 1

Invloedvanhetrecirculatiepercentageophet rendementvan deijzerverwijdering, (contacttijd >16 minuten,
initieel ijzergehalte 1,4-1.5mg Fe/l)

Aßo. 2

Invloed vandereactietijd ophetrendement vandeijzervcrwijdering [4% <rccirculatiejactor <y%, initieel
jzcrgehalte 1,4-1,5mgFe/l)
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Praktische toepassing pelletontijzering, eenkwestie vantijd!?
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Gemetenredoxpotentiaalenzuurstofgehalte bijeenrecirculatiefactorvan4,3%(ijzerverwtjderiiigsrendement
ca.512,5%, initieelijzergehaltc 1,45mg Fe/l)

ten doel omdejuiste procescondities vastte
stellen voor een maximale ijzerverwijdering.

dehoeveelheid van circa 0,2mg O,perliter. Een
initieel gehalte van circa5mg Oz levert blijk-

Hierbij isonderzocht wat de invloed vanhet
recirculatiepercentage (lees: zuurstofdosering),
respectievelijk de reactietijd isophetrendement van deijzerverwijdering. Ineerste
instantie iszoveel fikraat gerecirculeerd datde
hoeveelheid gedoseerde zuurstofgelijk was
aan detheoretisch benodigde hoeveelheid
zuurstof nodig voor een volledige oxidatietot
Fe 2 0 (ziereactie (1)).Ditkwam overeen met
een recirculatiepercentage van circa 1,8%.Ter
bepaling van deoptimale recirculatiefactor
zijn naast ijzermetingen aanheteffluent, de
volgende parameters opverschillende hoogten
in de reactor gemeten: zuurstof, redoxpotentiaal,pH,geleidbaarheid entemperatuur.De
insteltijd bij elke verandering indeprocesvoering werd gehouden op(minimaal) 24uur.

baar de voorde ferro-oxidatie benodigde drijvende kracht. Voorts blijkt bij degekozen zandfractie dereactorlengtejuist voldoende, getuige
het verloop van het gemeten zuurstofgehalte.

Recirculatiepercentage en contacttijd
Afbeelding 1 geeft hetverloop vanhetrendement van de ijzerverwijdering bij eenminimale reactietijd van rtTminuten. Een recirculatiefactor tussen 4%en7% blijkt ingeval van
Hoge Hexel toteen optimale ijzerverwijdering
te leiden. Een verwijderingsrendement van
95%ishaalbaar. Vooronderzoek naarde
invloed van de contacttijd opde ijzerverwijdering isderecirculatiefactor gehouden binnen
eerder genoemde grenzen van 4%en y%.Uit
afbeelding 2 blijkt datinonderhavig gevaleen
contacttijd lager dancirca 16minuten resulteert ineen snelle afname vanhet verwijderingsrendement.
Afbeelding 3toont hetverloop vande
redoxpotentiaal enhetzuurstofgehalte overde
hoogre van dereactor.Toename van de redoxpotentiaal duidt opafname van de reductor
(Fe2+)endus op oxidatie van ferro naar
ferri(hydr)oxide. Hettotale zuurstofverbruik
komt goed overeen met de theoretisch benodig-

Bijeenminimale reactietijd van 16minuten bedraagt de hydraulische belasting
15 m/h. Deze isrelatief hoogengunstig inverband metdimensionering van praktijkinstallaties.

Toepassing van pelletontijzenng oppraktijkschaal lijkt slechts nog een kwestievan
tijd. Naast de drinkwaterbereiding isereen
groot aantal situaties denkbaar waarin deze
techniek uitkomst kanbieden, bijvoorbeeld in
de industrie, landbouw enbouwwereld, waar
vaak ookgrote hoeveelheden grondwater worden onttrokken enontijzerd. De bedrijfsvoering lijkt gezien deopgedane ervaringenmet
het proefinstallatieonderzoek niet altekritisch tezijn voor de ijzerverwijdering. Ookis
de insteltijd van dereactor gering. Een belangrijk gegeven isverder dathetniet verwijderde
ijzer in fijn gedispergeerde vorm aanwezigis,
zodat naverwijdering meteen snelfiltratiestap
mogelijk moet zijn. Voorts kandoor verbetering inhetreactorontwerp decarry-overnog
substantieel worden beperkt. Het onderzoek
dat momenteel wordt voortgezet op WMOproductie-locatie Hammerflier zaldepositieve
vermoedens over deze nieuwe techniek tenslotte moeten bevestigen, f
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Viaenkele fluïdisatiemetingen enextrapolatie van demeetgegevens volgens hetmodel van
Richardson enZaki fx5154](ziea|fb- A)kon vervolgens een goede inschatting worden gemaakt
van de hoeveelheid benodigd zand.

met:
Vf= fluïdisatiesnelheid
vs=theoretische bezinksnelheidbij eenporositeit p—> 1
p = porositeit (o<p<i)
x =expansiecoéfficiënt
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Voorspellingvanhetexpansiegedragvanhetindereactoraanwezigekiemzandop basisvanenkelemeetgegevens
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