De werkingvanbrandbaargas-meetapparatuur ineen
zwavelwaterstofhoudendmilieu

Inleiding
Op afvalwaterzuiveringsinrichtingen (awzi's)
worden de laatste jaren in toenemende mate
onderdelen afgedekt ter voorkoming van
verspreiding van stankstoffen, vooral
zwavelwaterstof (H 2 S). Hoewel deze
afgedekte onderdelen doorgaans worden
geventileerd, bestaat toch een verhoogde
kans op de vorming van brandbare damp/
luchtmengsels. Brandbare damp/luchtmengsels kunnen ontstaan door calamiteuze
lozingen van brandbare vloeistoffen in het
rioolstelsel, dan wel door de vorming van
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brandbare gassen in het afvalwater. In de
praktijk wordt dan ook steeds meer de
behoefte gevoeld om in afgedekte ruimten
van awzi's naast bijvoorbeeld H2S-metingen
eveneens metingen met betrekking tot
brandbare damp/luchtmengsels te
verrichten. Een gebruikelijke methode
hiervoor isde zogenaamde brandbaargas- of
LEL-meting (Lower Explosive Level)
volgens het katalytische meetprincipe. Onder
LEL wordt verstaan de laagste concentratie
(vol. %) van een brandbaar gasof damp in
lucht, waarbij in aanwezigheid van een
ontstekingsbron een ontbranding optreedt.
Teneinde een mogelijke vorming van
explosieve damp/luchtmengsels tijdig te
signaleren en adequate maatregelen te
kunnen nemen, isbesloten brandbaargasdetectie-apparatuur in het ontwerp van de
ondergrondse awzi Rotterdam-Dokhavcn op
te nemen. In eenaantal ruimten waarnaarde
huidige inzichten brandbaargas-meetopnemers geplaatst zullen worden, kunnen
naar verwachting hoge H 2 S-concentraties
(tot circa 150 mg/m 3 ) voorkomen. Uit een
uitgevoerde inventarisatie kwam naar voren
dat aan de betrouwbare werking van
katalytische brandbaargas-meetopnemers in
een sterk H 2 S-houdendmilieumocht worden
getwijfeld.
Gezien het grote belang dat aan de
betrouwbaarheid van een brandbaargasmeting voor de awzi Dokhaven wordt
gehecht was nader onderzoek gewenst.
Het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden heeft daarom in een duurproef in

Samenvatting
Op afvalwaterzuiveringsinrichtingen (awzi's) worden de laatste jaren in toenemende
mate onderdelen afgedekt ter voorkomingvan verspreiding vap stankstoffen, vooral
zwavelwaterstof (H 2 S). In de praktijk wordt steeds meer de behoefte gevoeld omin
afgedekte ruimten vanawzi'snaast bijvoorbeeld H2S-metingeneveneensmetingen met
betrekking tot brandbare damp/luchtmengsels te verrichten. Een gebruikelijke
methode hiervoor isde zogenaamde brandbaargas- of LEL-meting (Lower Explosive
Level) volgens het katalytische meetprincipe.
Uit een uitgevoerde inventarisatie kwam naar voren dat aan de betrouwbare werking
van katalytische brandbaargas-meetopnemers in een sterk H 2 S-houdend milieu mocht
worden getwijfeld.
Door het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden zijn daarom in een
duurproef in H 2 S-houdenderioolluchtmetconcentraties totmaximaal circa f50 mg/m 3
H 2 S, een zestal fabrikaten brandbaargasmeetopnemers, onderling vergeleken.
Dit zestal fabrikaten wasgebaseerd op het katalytische meetprincipe. Daarnaast zijn
ook twee fabrikaten gebaseerd op het infrarood meetprincipe beproefd.
Op basisvan het uitgevoerde onderzoek kanworden geconcludeerd, dat brandbaargasmeters werkend volgens het katalytisch meetpincipe sterk gestoord kunnen worden
door in rioollucht aanwezige H 2 S.
Het meten van brandbare gassen ineenatmosfeer metaanzienlijke H2S-gehaltenwordt
met een infrarood meetsysteem duidelijk betrouwbaarder geacht.

H 2 S-houdende rioollucht met concentraties
tot maximaal circa f50 mg/m 3 H 2 S, een
zestal fabrikaten brandbaargas-meetopnemers, onderling vergeleken. Dit zestal
fabrikaten was gebaseerd op het katalytische
meetprincipe. Daarnaast zijn ook twee
fabrikaten gebaseerd op het infrarood
meetprincipe beproefd. De prijs van een
infrarood meetsysteem ligt ongeveer 3tot
5 maal zo hoog alseen katalytisch
meetsysteem.
Voor de begeleiding van het onderzoek was
een begeleidingscommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Stichting Sereb,
het adviesbureau BKH en het zuiveringsschap ingesteld.
Omschrijving meetprincipes en
proefopstelling
Meetprincipes
Katalytisch meetprincipe
De werking van een brandbaargasmeter
volgens het katalytische meetprincipe berust
op de brandbaarheid van een gas-of een
damp/luchtmengsel. De moderne
brandbaargasmeters bevatten veelal twee
vrijwel identieke platina weerstandselementen, verbonden door een brug van
Wheatstone. Het luchtmonster kan middels
diffusie of door middel van aanzuiging, een
van deze weerstandselementen (het actieve
filament) bereiken. Het andere weerstandselement (het referentiefilament) isjuist op
een speciale wijze van de buitenlucht
afgeschermd. Door deze weerstanden loopt
een zodanige elektrische stroom dat de
temperatuur ervan enkele honderden graden
Celsius bedraagt. Door deze hoge
temperatuur en het katalytisch materiaal dat

zich rond het actieve filament bevindt zullen
brandbare componenten hieraan oxyderen.
De verbrandingswarmte die daarbij vrijkomt
veroorzaakt een temperatuurverhoging van
dit filament ten opzichte van het referentiefilament. Omdat het filament bestaat uit
materiaal waarvan de weerstand bij een
temperatuurverhoging toeneemt, wordt
hierdoor een onbalans inde brug van
Wheatstone veroorzaakt die met behulp van
een ampèremeter wordt afgestemd op
concentraties tussen de 0% en 100% van de
onderste explosiegrens (LEL) van een
controlegas. Als controlegas wordt meestal
methaan of n-hexaan genomen. De brandbaargasmeters werkend volgens een
katalytisch meetprincipe maken geen
specifiek onderscheid tussen verschillende
gassen en dampen. Alleen de temperatuurverhoging van het filament, welke onder
meer afhankelijk isvan de diffusiesnelheid,
de verbrandingswarmte, de warmtegeleiding
en/of de verbrandingssnelheid van de
brandbare gassen, kan de wijzeruitslag
beïnvloeden.
Het isderhalve met dergelijke meters ook
mogelijk het gezamenlijke brand-/explosierisico van een mengsel van gassen en/of
dampen in lucht te bepalen.
Infrarood meetprincipe
Het principe van de infraroodmeting is
gebaseerd op meting van de absorptie van
infraroodstraling door een gasof damp.
Gassen/dampen blijken veelal verschillende
(specifieke) absorptie-optima (de absorptielijnen) te vertonen binnen het infraroodspectrum. Door een infrarood meter af te
stellen op de golflengte waarbij de koolstofwaterstof-binding infraroodstraling
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absorbeert kunnen met behulpvan dergelijke
meters de concentraties brandbare (maar
ook onbrandbare) koolwaterstofverbindingen worden geregistreerd.
Bij alle infraroodmeters dient het luchtmonster door middel van diffusie of
aanzuiging in de meetcel door te dringen.
Daar wordt met behulpvanspiegelsen filters
infraroodstraling van dejuiste golflengte
door het gas/damp-mengsel geleid waarna
het uiteindelijk op een fotogevoelige cel
wordt geprojecteerd. Naarmate de gasconcentratie hoger is,zal er onderweg meer
infraroodstraling door het gas worden
geabsorbeerd en dus de intensiteit ervan, als
de fotogevoelige celwordt bereikt, geringer
zijn. De afneme van de intensiteit van de
infraroodstraling ten opzichte van de
absorptie van infraroodstraling door schone
lucht, isdus een maat voor de gas/dampconcentratie in het luchtmonster.
Voor infraroodmeting bestaan de volgende
uitvoeringsvormen:
1. Meetapparaten, waarbij de damp/luchtstroom wordt aangezogen. Doorleiding van
de infraroodstraling door het damp/luchtmengsel vindt binnen het meetapparaat
plaats.
2. Meetapparaten, waarbij de damp/luchtstroom niet behoeft te worden aangezogen.
Het gehele meetapparaat bevindt zich in de
te bewaken ruimte. Doorleiden van de
infraroodstraling door het damp/luchtmengsel vindt met behulp van lenzen en
spiegels buiten het meetapparaat plaats.
De beide in het onderzoek beproefde meetapparaten hadden de laatste uitvoeringsvorm.

Proefopstelling
De proeven werden verricht op de awzi
Krimpen a/d Lek. De poefopstelling is
schematisch weergegeven in afb. 1.
Aanvankelijk werd H 2 S-houdende lucht uit
het verdeelwerk voor hetinfluent vandeawzi
verwarmd en vervolgens gedroogd in een
droger om condensatie vanwaterdamp inhet
meetsysteem te voorkomen. Het werkingsprincipe van de droger berust op de
afscheiding van waterdamp via een
semipermeabel membraan. Reden voor het
drogen van de lucht was de gedachte, dat
hierdoor de eventuele storende werking van
H 2 S zou kunnen worden beperkt. Aan het
begin van de proevenreeks isde droger
echter buiten bedrijf gesteld omdat bleek, dat
waterdamp niet selectief werd verwijderd,
doch ook H 2 Sen brandbare gassen. De hoge
H 2 S-concentraties inde aangezogen
rioollucht, werd kunstmatigoppeil gehouden
door suppletie van H2S-gasuit een cilinder.
De H 2 S-houdende rioollucht werd met
behulp van een luchtpompje door een
meetbuis geleid, waarin de brandbaargasmeetopnemers werkend volgens het
katalytische principe en een H 2 S-meetopnemer waren geplaatst. Van elk type
katalytische meetopnemer waren er twee
kruislings in de meetbuis gemonteerd.
De beide infrarood-meters bevonden zich
voor deze meetbuis. Teneinde de gevoeligheid van de diverse meetopnemers voor
brandbare damp/luchtmengsels te
controleren isregelmatig een aantal
controlegassen langs de meetopnemers
geleid. In het aanvoersysteem voor deze
controlegassen waseen referentie
brandbaargas-meetopnemer geplaatst, die

niet werd blootgesteld aan H 2 S-houdende
lucht.
Registratie van de aanwijzing van de
brandbaargas-meetsystemen vond plaatsmet
een micro-computer. De meetwaarden
werden direct uitgeprint in grafiekvorm.
Als controlegassen zijn gebruikt:
methaan
40% LEL
methaan
10% LEL
hexaan
40% LEL
hexaan
10% LEL
butaan
40% LEL
butaan
10% LEL
octaan
10% LEL
tolueen
15% LEL
Deze controlegassen kunnen op zekere
hoogte representatief worden geacht voor
mogelijk uit rioolstelsels vrijkomende
brandbare damp/luchtmengsels. De controlegassen werden vanuit cilinders met een
inhoud van 50 1 door de meetbuis geleid.
Tussen het doorleiden van de controlegassen
vond spoeling van de meetbuis met stikstofgasen later met lucht plaats.Nadat de diverse
gassen waren doorgeleid werddetoevoer van
de H 2 S-houdende rioollucht weer gestart tot
aan de volgende meetcyclus.
Resultaten
Het uitgevoerde onderzoek heeft de
navolgende resultaten opgeleverd:
—in een rioolluchtatmosfeer waarin
H 2 S-concentraties tot 10 mg/m 3
voorkwamen isbij sommige van de zes
geteste katalytische brandbaargas-meetsystemen een daling van de gevoeligheid
opgetreden. Bij één meetsysteem bleek bij
doorleiding van de controlegassen de
aanwijzing na 7 weken tot minder dan 50%
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van de aanvangswaarde te zijn gedaald;
—in een rioolluchtatmosfeer waarin
H 2 S-concentraties van gemiddeld 70 mg/m 3
voorkwamen, verliep de vergiftiging van de
meeste katalytische brandbaargasmeetopnemers zeer snel. Bij sommige
fabrikaten reageerden de meetopnemers
binnen een periode van 1 à 2 weken
nagenoeg niet meer op de doorgevoerde
controlegassen. De meetopnemers werden
als het ware verdoofd door de in de lucht
aanwezige H 2 S. Ter illustratie wordt
verwezen naar afb. 2,waar de respons van
een willekeurige katalytische meetopnemer
in de tijd valt af te lezen voor4 damp/luchtmengsels bij twee verschillende H2S-gehalten.
De best functionerende katalytische
brandbaargas-meetopnemer had - onder
deze omstandigheden —een levensduur van
circa 14 weken. Voor een zo betrouwbaar
mogelijke aanwijzing blijkt kalibrering zeer
frequent (enige malen per week)
noodzakelijk te zijn;
—de werking van de beide geteste infrarood
LEL-meetsystemen isgedurende een
periode van respectievelijk 21en 13 weken,
zijnde de testduur, niet nadelig beïnvloed
door rioollucht met gemiddeld 70 mg/m 3
H 2 S. De aanwijzing bleef stabiel, terwijl
tussentijdse kalibrering niet nodig is geweest.

steeds minder gaan reageren op brandbare
gassen. Hierdoor ishetmogelijk, dat situaties
waarbij sprake isvan een verhoogd gehalte
aan brandbare gassen niet worden onderkend, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Zelfs met het frequent uitvoeren van
kalibrering van de apparatuur kunnen bij de
betrouwbaarheid van het katalytisch
meetsysteem vraagtekens worden gesteld.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek
wordt het meten van brandbare gassen ineen
atmosfeer met aanzienlijke H2S-gehalten
met een infrarood meetsysteem duidelijk
betrouwbaarder geacht.
Een en ander heeft erin geresulteerd, dat ten
behoeve van de awzi Rotterdam-Dokhaven
op basis van het uitgevoerde onderzoek de
volgende keuze is gemaakt.
- In de ruimten waar brandbaargasmeetopnemers geplaatst gaan worden en
waar naar verwachting H2S-concentraties tot
circa 150 mg/m 3 kunnen voorkomen, is
gekozen voor infrarood brandbaargasmeetapparatuur.
- In de ruimten waar brandbaargasmeetopnemers geplaatst gaan worden en
waar nagenoeg of helemaal geen H2S
aanwezig is,isgekozen voor katalytische
brandbaargasmeetapparatuur.

Conclusie
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan
worden geconcludeerd, dat brandbaargasmeters werkend volgens het katalytisch
meetprincipe sterk gestoord kunnen worden
door (n rioollucht aanwezig H 2 S. Het steeds
slechter gaan functioneren uit zich in het
Afb. 2 -ResponskatalytischeLEL-meetopnemerbij5mg'm3H2Sen 7()mg/»i3H,S.
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Oprichting NV Waterleidingbedrijf Zuid-Holland-Zuid
Op woensdag 6julijongstleden isde notariële
acte gepasseerd voor de oprichting van de
NV Waterleidingbedrijf Zuid-Holland-Zuid.
De oprichting van deze NV isvereist in
het kader van de procedure rond het
reorganisatieplan van de provincie.
De daadwerkelijke inbreng van de DWL
Rotterdam ispas aan de orde na de
goedkeuring van het provinciale plan
door de Kroon.
Formeel fungeert de heer K. Kleijwegt als
directeur van de NV en de heer C. Willems
als plaatsvervangend directeur.

Raad van State vernietigt besluit
van Zuid-Holland tegen uitbreiding winningscapaciteit LDM
Het besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 8 januari van dit jaar
(en 13 augustus 1987) waarin deze weigeren
richtlijnen te geven voor de aanleg van
winningsmiddel 8 in de duinen tussen
Katwijk en Wassenaar door de Leidsche
Duinwater Maatschappij isdoor de afdeling
rechtspraak van de Raad van State vernietigd.
De LDM beschikte reeds vanaf 1980 over
een vergunning van de toenmalige minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op
grond van de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven, voor een capaciteitsuitbreiding tot
25 miljoen m 3 perjaar in het bewuste
duingebied.
Door het ontbreken van richtlijnen van de
provincie voor winningsmiddel 8 (capaciteit
ca. 2 miljoen m 3 /jaar) werd het de LDM
feitelijk onmogelijk gemaakt gebruik te
maken van deze vergunning, waardoor de
belangen van het bedrijf 'in ernstige mate
worden geschaad'.
De provincie isvan oordeel dat winningsmiddel 8isgesitueerd opeenzodanige plaats
(in het gebied Berkheide Zuid) dat het
gebied op ongewenste wijze wordt aangetast.
Volgens de uitspraak van de Raad van State
had de provincie niet mogen volstaan met het
aan de LDM verbieden van de aanleg van
winningsmiddel 8. 'De provincie had tevens
behoren aan tegeven opwelkeplaatsdanwei
plaatsen de aanleg van een winningsmiddel
danwei winningsmiddelen met een capaciteit
van 2 miljoen m 3 per jaar was toegestaan.'

