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ACTUALITEIT

H E T BELANG VAN EEN GOEDE CONTROLE VAN VERVUILING
OP VERDAMPERS

Waterbesparingin de
voedingsindustrie
Eenvaakvoorkomendprocesindevoedingsindustrie ishetconcentrerenvanprocesstromendoorhet
thermischverdampenvandewaterfase. Hiervoorwordtdikwijlsgebruikgemaakt vaneenvalfilmverdamper.Voorbeelden hiervanzijn tezienbijbrouwerijen, bijdeverwerkingvangranenenaardappelen, indesuikerindustrieenbij/ermentatieprocessen.Deverdamperskostenveelgeld, maar
biedeneenoptimaal rendementmetbetrekkingtotdebiet,verdampingsejjlciëntie,energie-enonderhoudskosten. EenbepalendeJactorhierbij isdewarmteoverdracht indeverdamper. Dezewordtin
belangrijke matebeïnvloeddoordeopbouwvana/zettingenenvervuilingtijdensdeproductie.Die
zorgenervoordatjrequént schoongemaaktmoetworden,datproductieverlorengaat(zowelincapaciteitalsineindproduct),datdedampcondensatenvervuildrakenendathetajvalwater/link belast
wordt.
Hetdoelvandemeertrapsverdamper is
hetverhogen vanhetdrogestofgehahe van
eenprocesstroomdoorhet water eruit te
verwijderen. Ditwater,dat alsdamp wordt
gecondensenseerd, isbruikbaar voor andere
processen.Decondensaten uit deeersteen
tweede trap kunnen dienst doenals
voedingswater voordestoomproductie.Ze
hebben niet alleeneenlagegeleidbaarheid;
detemperatuur bedraagt meestal tussen de
70en90°C,wateen aatdige energiewinst
oplevert.Condensaten uit dedaaropvolgendetrappen zullen in meer ofmindere
matevervuild zijn metorganische ofanorganische fracties, afhankelijk vandeprocesstroom.Daarom kunnen zeniet langer
zondervoorbehandelingalsketelvoedingswater wordengebruikt.Bovendien maaktde
steedslageretemperatuur hen minder interessant.Dit betekent echter nietdat deze
stromen direct naar het afvalwaterstation
moeten.Dekwaliteit isnogsteeds
voldoendeomzetegebruiken als aanvulling
voorkoelwatersystemen ofvoorreinigingstoepassingen.
Doordeoplopendeconcentratie inde
processtroom tijdens hetindampproces is
hetvanzelfsprekend daterzich afzettingen
gaan vormen vanzowelorganischealsanorganischeoorsprong.Dezeafzettingen en/of
vervuilingresulteren ineen afnemende
warmteoverdracht vandeinstallatie.Het
indampproces verloopt moeilijker en
minder efficiënt. Uiteindelijk bereikt men
eenpunt waaropverder indampen niet
meer verantwoord is,omwille vanenergiekosten ofgevaarvoordichtslibben vande
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pijpen. Daaromzalmenverplichtzijn de
volledige installatie tereiningen opgeregeldetijdstippen, vandagelijks tot enkele
malen pet maand.Indepraktijk gebeurt dit
doormiddel vaneenchemische reiniging.
Dezekanbestaan uit enkeleenloog-en
spoelcyclus ofgecombineerd met een zuurcyclus,afhankelijk vandevervuiling inde
verdamper.Dezehelereinigingscyclus iseen
waterverslindendefase,dieniet alleeneen
belangrijke last betekent ophet vlakvan
chemicaliën enwater,maar eveneenseen
zwarebelastingvormt voorde zuiveringsinstallatie.

leggenvandeproductie,maar zezijn ook
energie-intensiefenwaterverslindend en
gebruiken chemicaliën diede installatie
kunnen aantasten. Bovendien isdezereinigingsoplossingeenzware belastingvoorde
waterzuivering (hogeCODen extreme
pH's).Nietzeldenmoetendezechemische
reinigingen regelmatigafgewisseld worden
met mechanische reinigingen, dieeenlange
stilstand en hogearbeidskosten vereisen.
Het isdus vanhetgrootstebelangdat men
deafzettingen envervuilingvandeindamper kanminimaliseren. Opdie manier
bereikt men nietalleeneenhogereproductie,men realiseert ookgrote besparingenop
het vlakvan waterverbruik, chemicaliën en
werkuren.

Off-line afzettingsverwijdering
Eenoptimalechemische reiniging
veronderstelt dat men desamenstelling van
deafzetting kent enookde corrosie-implicatietenopzichtevandemetalen.Ditis
zelden hetgeval.Meestalworden reinigingenuitgevoerd volgens het klassieke 'cleanin-place'principewaarbij een minerale
loogoplossingen/ofzuur wordt gebruikt,

Mmtrapsverdroga.

Controle
Alhoewelafzettingen en vervuiling
ongewenst zijn,zijn zeinherent aan het
procesenafkomstig vanopgelostofgesuspendeerd materiaal indeprocesvloeistof,
meestal organisch/eiwit basisofanorganisch/calcium zouten.Onder invloedvande
temperatuur endeconcentraties vanmineraalenorganisch materiaal vormenzich
afzettingen opde warmte-uitwisselingsoppervlakken.Hun samenstelling verandert
vaneffect toteffect doorde voortschrijdende
uitputting vanneerslaande componenten
endestijgende indikking vandeprocesstroom.Optermijn zorgen dezevervuilingenvooreencompleteblokkering van
verdampingspijpen, voorverwarmer en
leidingwerk.
Dan iseenchemischereinigingvande
volledigeverdamper nodigomeeneconomischeprocesvoeringmogelijk temaken ende
rentabiliteit teherstellen.Dergelijke chemischereinigingen vergennietalleenhet stil-
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gevolgddoor overmatig spoelen.Dit gebeurt
dikwijls bij eenverhoogde temperatuut en
oveteenpetiodevan meetdete uren.Vaak
wordt bij eenhatdnekkigevetvuilingeen
tweede reinigingscyclus uitgevoetd.
Eenexactekennis vandeafzetting kan
dechemischereiniging optimaliseren. Daardoor kanervluggergereinigd worden met
mindet reinigingsvloeistoffen enspoelwatetsen met bovendieneenzelfde ofzelfs
beter resultaat.BijBetzDearborn zijn addirievenontwikkeld vootgebtuik in combinatiemet klassieke reinigingen. Dezeproductenzijn gecompliceerde mengsels van
chemicaliën diezorgen vooreen volledige
verwijdering vanverschillende afzettingen.
Opdiemaniet krijgt men een verbeterde
reiniging dieniet alleensnellet wetkt maat
ookmeetdete reinigingscyclussen overbodig
maakt.

eengroteimpact ophet waterverbruik ende
productiecapaciteit vaneen installatie.Op
jaarbasis kaneenvoudigeen watetbespating
gerealiseerd worden van50 procent, meteen
evenredigebesparingopgebied van chemicaliën,arbeid,energie,stoptijden enbelastingvandezuiveringsinstallatie.

zo'n afzettingscontrole voegtmen constant
en inbeperktemateéénoftweeveiligeadditieven toe,afhankelijk vande afzettingen
diezichopdeoppetvlakken vandeverdamper vormen.
BetzDeatborn beschikt overeenhele
reeksproducten diehietvoot ingezet
kunnen wotden endiedevetdampetovet
langere tijd schoonhouden. Inde praktijk
betekent ditdat delooptijd tussen twee
reinigingen gemakkelijk verdubbeld kan
worden.Dergelijke verbetetingen hebben

Besluit
Bijvetdampingsprocessen kan mende
kosten aanzienlijk dtukken door eenmaximaleefficiëntie tehandhaven tijdens de
werkingenhet minimaliseten vandestoptijden voorreiniging. Hierbij ishetzuiver
houden van het warmte-uitwisselingsoppervlakvancruciaalbelang.Debesparingen
diemen kan realiserenomvatten beperking
vanproductieverlies, waterverbruik,
herbruikbaarheid vande condensaten,
verminderde belastingvanhet afvalwater,
minder reinigingsmiddelen, minder
schoonmaakkosten enefficiënter energieverbruik. Enniet tevetgetendeverbetetde
controlediemen ktijgt ophet indampproces.f

Mechanisch reiniger

On-line afzettingscontrole
Tetwijl eeneffectievete reinigingop
zichzelfreedszorgtvootlangere looptijden
tussen tweereinigingsbeurten, kan men
dezenogstetkvetlengendoorgebruik te
maken vanon-linedepositconttollets.Bij

D. Verleysen
BetzDearborn Benelux
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De Nederlandse onderneming Wouter Witzel
Eurovalve is een erkende specialist met een internationale reputatie op het gebied van vlinderkleppen. Ook de waterbedrijven maken al meer
dan 30 jaar gebruik van deze expertise. Zo worden
devlinderkleppen van Wouter Witzel wereldwijd
toegepast bij diverse processen voor de productie van
drinkwater en in de transportleidingen. Bovendien
worden ze ingezer bij afvalwaterbehandeling en bij
industriële waterbehandeling. Wouter Witzel.
Thuis in de wereld van water!
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WouterWitzel BV
Postbus465,7500AL Enschede
Tel. (053) 53 69536
Fax(053) 53 695 00
www.wouterwitzei.eom
e-mail: iflfo@wouterwitzel.com
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ARMATUREN UND BETÄTIGUNGEN
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