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III. Selectie en realisatie van de proces-modificaties
In het eerste artikel isreeds uiteengezet
welke tendenzen aanleiding vormden tot een
onderzoek naar eliminatie van het in bulk
opgeslagen vloeibaar chloor.
Het chloor werd gebruikt voor twee doeleinden, namelijk
- de oxydatie van Fe(II) naar de Fe(III),
- desinfectie (procesdesinfectie en
nadesinfectie).
Het jaarverbruik bedroeg in 1981/1982
ca. 400 ton waarvan ongeveer 1/3 voor
desinfectie werd gebruikt en 2/3 voorde
ijzeromzetting, dat wil zeggen voor de
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Het qua jaarlasten aantrekkelijke alternatief
a. - inhoudende een overkapping met bijbehorende chloorvernietigingsinstallatie isafgevallen omdat chloortransport in bulk
over de weg in de nabije toekomst
problematisch zal worden. De alternatieven
b., c. en d. vallen af vanwege de hoge jaarlasten.

lasten) voor de diverse alternatieven is aangegeven in afb. 1.
Alternatiefe, heeft tevens het voordeel van
het benutten van de bestaande ferroaanvoer- en -opslagcapaciteit en mede
daardoor issprake van een goede voorraadvorming. Alternatief c , inkopen van
Fe(III)zout, blijft als reserve aanwezig.

Tijdens uitwerking bleek alternatief e. namelijk het omzetten van ferro naar ferri
met behulp van luchtzuurstof en actieve kool
als catalysator in een continuprocestechnisch haalbaar en bovendien economisch
aantrekkelijk. De kostenopbouw
(chemicaliën, energie, bediening en kapitaal-

Desinfectie
In dit kader zijn de alternatieven uit
tabel II beoordeeld. Kostentechnisch valt
alternatief f. het beste uit.
Vanwege transportachtergronden valt opslag
van vloeibaar chloor echter weer af.
Als tweede volgt oplossing a., het inkopen

TABEL I.
Alternatieve activiteiten met betrekking tot Fe(III)

E. ENGW1RDA
Bedrijfsleider Berenplaat

aanmaak van het coagulatiemiddel FeClS0 4 .
Voor beide processen moesten alternatieven
worden ontwikkeld; dit artikel beschrijft de
selectie daarvan en deinpassinginhet bedrijf
Berenplaat.
Coagulatie
InNederland ishetgebruikelijk Fe(III)toete
passen bij de coagulatie van oppervlaktewater t.b.v. drinkwaterbereiding. Voor het
verkrijgen van Fe(III)-zouten moet allereerst
een keuze worden gedaan tussen inkopen of
zelf bereiden. De DWL-Rotterdam heeft als
grootproducent vanaf de introductie van het
coagulatieproces de voorkeur gegeven aan
zelf bereiden. Hiertoe werd uitgegaan van
het kristallijne ijzer(II)sulfaat, dat als
bijprodukt bij onder andere de plaatstaalproduktie ontstaat. In de drinkwatersector
vindt alduseen zinvol hergebruik vandit zout
plaats.
Zoals bekend kan het zelf bereiden van
Fe(III)zouten uit de Fe(II)zouten plaatsvinden met behulp van chloor of met behulp
van luchtzuurstof.
Tabel Igeeft een overzicht van de beschouwde alternatieven. De vermelde totale
jaarkosten zijn berekend uitgaande van de
ontwerpcapaciteit en hebben betrekking op
het aandeel van de ijzeromzetting in de
totaalkosten. Dat wilzeggen datvoora.enb.
een evenredig deel van de kosten toegeschreven wordt aan de desinfectie.
Daarnaast moet bijkeuze vanc . d.ofe.inelk
geval een andere oplossing voor de desinfectie gevonden worden.

Totale jaarkosten

Oxydatie tnet behulp van Cl2
a. Beveiliging van de huidige chloorinstallatie
b. Het ombouwen van de huidige installatie voor opslag in bulk tot kleine
transport/opslageenheden

f

980.000-

/' 1.200.000-

c. Inkopen van driewaardig ijzer

ƒ 1.500.000-

Oxydatie met behulp van 02
d. Het omzetten van Fc(II) naar Fe(HI) volgens het Lurgi procédé
analoog aan het bedrijf Kralingen
e. Het omzetten van Fe(Il) naar Fe(III) volgens het nieuw ontwikkelde
Berenplaat-procédé

ƒ 1.100.000ƒ 940.000,-

TABEL II.
Alternatieve desinfectiemethoden

Totale jaarkosten

Inkopen van chloorbleekloog
In situ produceren van chloorbleekloog
Toepassing van chloordioxyde
Toepassing van ozon
Toepassing van kaliumpermanganaat. waterstofperoxyde en dergelijke
Beveiliging van de bestaande chlooropslag conform coagulatie alternatief a.

Afb. I - Kostenopbouw
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van chloorbleekloog. Voor deze oplossing is
gekozen, hetgeen in feite een continuering
van desinfectie met HOCI resp. ClO'ionen
betekent.
Dit besluit wordt mede bepaald door het
geringe gebruik aan chloor of chloorbleekloog, waardoor de vorming van trihalomethanen en andere bijprodukten laag blijft.
Zo wordt niet meerdan 24 ± 10yu.g/1THM's
gevormd, een gehalte ver onder de norm.
De keuze istot stand gekomen onder andere
met behulp van een aspectenschema waarin
genoemde desinfectiemiddelen onderling
werden vergeleken op basisvan de volgende
elementen: waterkwaliteit, bedrijfsveiligheid,
inbouwmogelijkheden, bedrijfsvoeringsaspecten en de kosteneffecten.
De belangrijkste overwegingen waren:
—Het in situ bereiden van chloorbleekloog
op dermate grote schaal is afgevallen
vanwege de kosten en de bedrijfsvreemde
elementen van dit proces.
—Chloordioxyde heeft waterkwaliteitstechnisch goede eigenschappen omdat het
minder bijprodukten met organische stoffen
vormt. Daar het hier een procesdesinfectie
betreft, wordt de daarbij benodigde relatief
hoge dosering verhinderd door de mogelijke
terugvorming van chloriet. Hierdoor valt een
dergelijke toepassing als hoofddesinfectie af,
nog afgezien van het feit dat vrij veel chloordioxyde aan de bovenstaande lucht in het
filtergebouw zal worden afgegeven gezien de
verdelingscoëfficiënt.
—Toepassing van ozon, hoewel waterkwaliteitstechnisch aantrekkelijk, is afgevallen in verband met de zeer ingrijpende

Afb. 3 - Dakdoorvoer omzetkolommen op 15.00+ (zieaß. 8).

effecten qua inpasbaarheid. Allereerst iseen
pompfase noodzakelijk om de waterspiegel
ca. 1meter te verhogen. Daarnaast dienen
de navolgende filters afgedekt te worden in
verband met ontgassing van ozon, waardoor
het aanzicht van het filtergebouw totaal zou
wijzigen. De opgegeven kosten kunnen daardoor mogelijk te laag zijn.
- Kaliumpermanganaat, waterstofperoxyde
en dergelijke vallen af in verband met hun
geringe desinfecterende vermogen, zelfs bij
doseringen van 10-15 mg/l. Voorperman-

Afb. 2 - Schema samenstelling beluchtingsblok.

luchtaanvoer

1 bovenplaat
elementenplaat
keramisch element
onderplaat
afstandsring
bodemplaat
slangpilaar
atstandsbus
afstandsblok
10 demper
11 pakking
12 hijsoog

Ï1SMK
ganaat isdit op semi-technische schaal
onderzocht, waarbij ook de afzetting van
bruinsteen op veel bezwaren stuitte.
Gebaseerd op de voorafgaande overwegingen isbesloten tot het elimineren van
vloeibaar chloor als basis voor de desinfectic
en ferro-oxydatie. De desinfectie wordt nu
uitgevoerd met chloorbleekloog; het
oxydatieproces met lucht en actieve kool als
catalysator.
Chloorbleeklooginstallatie
Deze isopgebouwd uit:
- Een opslaggedeelte bestaande uit 2 tanks
elk met een inhoud van 57 m3en inwendig
voorzien van een rubberen bekleding.
- Een doseergedeelte bestaande uit
2 gelijke doseerunits, die invan elkaar
gescheiden ruimten zijn geplaatst. Deze units
zijn opgebouwd uit 3 'doseerstraten' elk;
2 voor de hoofddesinfectie en 1 voor de
nadesinfectie.
De chloorbleekloog wordt met behulp van
druklucht (1-7 bar) uit de voorraadtank(s)
naar de doseerinstallatie(s) gevoerd.
De hoeveelheid chloorbleekloog in de tank
wordt gecontroleerd met behulp van een
niveau- en eengewichtsmeting (capacitatieve
elektrode resp. drukdozen).
De dosering voor de nadesinfectie vindt
plaats met behulp van mengwater. Teneinde
ontharding van ditmengwater te voorkomen,
wordt er zwavelzuur aan toegevoegd.
De dosering voor de hoofddesinfectie vindt
daarentegen "direct' (zonder mengwater)
plaats.
Regeling van de te doseren hoeveelheid
chloorbleekloog vindt plaatsdoormiddelvan
een verhoudingsregelaar, gecommandeerd
door het debiet van het te behandelen water.
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Het uitgangssignaal van de regelaar wordt
gevoerd naar een pneumatische regelklepin
de chloorbleekloogleiding. Meting van de
gedoseerde hoeveelheid geschiedt door
middel van een meetwaardeomvormer, dieis
verbonden aan demagnetoflowmeter indeze
leiding. De juiste hoeveelheid chloorbleekloogwordt aldus gedoseerd in afhankelijkheid
van het debiet volgens een door het
laboratorium aangegeven waarde in mg/l.

Afb. 4- Opstellingdecanterop8.00+ vloer(zieaß. 8).
Aß. 5- Fundatieomzetkolommenop2.50*vloer(zieaß. 8).

Ferro-omzetinstallatie
Nagenoeg alle installaties op de Bcrenplaat
zijn in duplo uitgevoerd, zodat het voor de
hand lag dit principe ook voor de ferroomzetting aan te houden.
De bedrijfsinstallatie - die min of meer een
kopie isgeworden van de proefinstallatie
(zie afb. 3 van het vorige artikel) - is
opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- 2 eenheden van 4 oxydatiekolommen in
serie;
- 2 decanteerinstallaties (1 per unit van
4 omzetkolommen);
- 2 compressorinstallaties;
- 2 ferro opjaagpompen (1 per unit van
4 omzetkolommen);
- 1 ferri doseerinstallatie bestaande uit
4 pompen met toebehoren;
- 1 koolsuppletie-installatie ten behoeve
van periodieke aanvulling van kool;
- 1 gaswasinstallatie.
De bestaande oplosinstallatie voor ferrosulfaat isaangepast aan de nieuwe situatie.
Om de omzetinstallatiezo klein mogelijk te
houden was het mede nodig de concentratie
van de Fe(II(oplossing te verhogen (voorheen 125 gram/liter, tijdens de proefinstallatie 225 gram/liter en thans
275 gram/liter.)
Bijkomende effecten van een hoge concentratie zijn:
- Een toename van de verblijftijd van de
vloeistof in de reactieruimte met als resultaat
een efficiënter gebruik van de ingebrachte
lucht.
- Een lagere vloeistofbelasting van de
centrifuge waardoor het verlies aan actieve
kool wordt gereduceerd.
De oxydatiekolommen die een inwendige
diameter hebben van 1,1 men een hoogte
van 14 m zijn vervaardigd uit polyesterversterkte PVC.
De voor de omzetting benodigde lucht wordt
aangevoerd via een centraal in het luchtblok
aangebrachte luchtslang die, met het oog op
gemakkelijk verwisselen van het luchtblok,
van boven afin de kolom wordt aangevoerd.
De lucht wordt in het plastic blok verdeeld
door 24 stuks ronde gesinterde keramische
platen met een poriënwijdte van 120mikron
(zie afb. 2).
Mede door de toepassing van de keramische
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Het zwavelzuur wordt vanuit opslagtanks
met behulp van luchtdruk van ± 2 atoviaeen
regelafsluiter en een hoeveelheidsmeter naar
het mengpunt gebracht. De benodigde
hoeveelheid zwavelzuur wordt (op basis van
stoechiometrie) gestuurd op de hoeveelheid
ferro waarmede de kool wordt gesuspendeerd in de zogenaamde 'Rennbahn'.
De verkregen coagulatievloeistof wordt
afgevoerd naar een Fe(III) voorraadbuffer.
Hiervoor dienen twee bestaande 'ijzerbaden', dieooit ontworpen waren omingeval
van nood met behulp van ijzerplaten en sterk
gechloord water een Fe(III)oplossing te
maken.
De 2 decanters zijn daar boven opgesteld
mede in verband met een korte afvoer van
het geproduceerde Fc(III), zodat ze als
buffervoorraad dienen tussen aanvoer en
doseerhoeveelheid.
Het Fe(III) wordt gedoseerd met behulp van
een kunststof centrifugaalpomp met in de
afvoer een meet- en regeleenheid.

elementen en de grote hoogte (11 m) van de
vloeistofkolom, bedraagt hetverbruik vande
ingeblazen lucht onder normale bedrijfsomstandigheden ca. 30%.
Veel aandacht isbesteed aan de afdichtingen
van de keramische elementen in het
PVC-luchtblok met behulp van zuurbestendige rubber en siliconenkit. Om te
voorkomen dat de poriën van de keramische
platen dichtslibben met kooldeeltjes moet
constant lucht worden doorgeblazen. Indien
de installatie dus voor langere tijd buiten
gebruik gesteld wordt moeten de luchtblokkcn al 'blazende*boven de vloeistofspiegel worden gehesen.

had voldaan, vertoonde de bedrijfsinstallatie
na enige maanden toch een overmatige
slijtage aan de toppen van de schroef.
Bedacht moet worden dat het hier gaat om
een zeer abrasief/corrosief milieu, namelijk
een slurry van kooldeeltjes in een zure
vloeistof (pH = 1à 2). Inmiddels zijn de
stellietplaatjes vervangen door keramisch
materiaal dat betere resultaten geeft.
De poederkool wordt niet 'droog' uit de
decanter geschroefd, maar op de laatste
sectie daarvan opgemengd tot nieuwe
suspensie met ferrosulfaat en na toevoeging
van zwavelzuur verpompt naar de eerste
oxydatiekolom etc.

Na de passage van de 4 kolommen ishet
Fe(II) voor minstens 90% in Fe(III) omgezet.
Een hoger percentage heeft geen zin omdat
door de aflopende reactiesnelheid dit
onnodig veel energie zou kosten, terwijl in
het gebruik 10% Fe(II) geen enkel bezwaar
oplevert.
Na de omzetting wordt de catalysator
(poederkool) teruggewonnen met behulp
van een decanterende centrifuge.
Deze decanter isgemaakt van roestvast
gietstaal (25 Cr - 5 Ni - 2,2 Mo), terwijl de
schroef extra slijtvast isgemaakt door het
oplassen van plaatjes bestaande uit Stelliet/
Wolfraamcarbide respectievelijk dooreen
opgelijmd keramisch materiaal.
Het toerental van de trommel met schroef is
2000-2500-2800-3 100 omw./min. al naar
behoefte afhankelijk van het te centrifugeren
medium.
De snelheid tussen de schroef en de trommel
istraploos variabel tussen 0 en 26 omw./min.
door middel van een regelbare inductierem.
Hoewel stelliet in de proefinstallatie redelijk

Afb. 7 - Ferrosulfaat-silo's.

De afb. 3 t/m 5 geven een beeld van de
gereedgekomen bedrijfsinstallatie.
Hoe de voorlopige resultaten van de
bedrijfsinstallatie zich verhouden tot die van
de semi-technische installatie isweergegeven
in afb. 4 van het vorige artikel.
Uitvoering van beide procesmodificaties
De uitvoering van beide procesinnovaties in
het bestaande operationele bedrijf bracht
met zich mee, dat een aantal facetten extra
aandacht vergden. Te noemen zijn o.a.:
-Het optimaal benutten van bestaande
ruimten en deelinstallaties.
De 8 omzetkolommen ( 0 1,1 m,
lengte 14 m) stellen door hun gewicht van
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Ajb. 8 -Omzetkolommen indoseringsgebouw tdwarsdoorsnede).

18 ton per stuk eisen aan de constructie van
de ondervloer qua sterkte en fundering.
Daardoor kwam slechtséén lokatie in het
bestaande doseergebouw inaanmerking voor
plaatsing van deze kolommen, hetgeen
resulteerde in verwijdering van de
verdiepingsgangen tussen de beide
ijzer(III)voorraadkelders.
Door bovengenoemde hoogte reiken de
kolommen van het laagste kelderniveau tot
door het dak van het doseringsgebouw
(zie afb. 8).
—Het veilig verbruiken vanhet laatstechloor
en veilige demontage vande chloorinstallatie.
Een in dit verband belangrijke overweging is
geweest het in fasen ontmantelen van de
opgestelde chlooropslag-, verdampings- en
doseerapparatuur. Tot het moment dat de
ijzeromzetting en desinfectie voldoende
bedrijfszeker draaiden volgens het nieuwe
systeem werd dechloorinstallatie deelsintact
gehouden om op terug te kunnen vallen.
De enige veiligemanier omdaarna het chloor
'kwijt te raken' isdit chloor volgens het oude
proces volledig verbruiken.
De overgang van chloor op chloorbleekloog
ten behoeve van de desinfectie heeft reedsin
een vrij vroeg stadium plaatsgevonden.

Dit proces verliep feilloos op het ogenblik
dat de ijzeromzetting van chloor op lucht
overging. Kort na ingebruikname van het
nieuwe ijzeromzettingsproces ishet laatste
chloor verbruikt, het laatste leidingwerk en
de vaten doorgespoeld en het systeem
ontmanteld.

• •

•

Nieuwenormen slib
en regenwater verschenen
Onlangs verschenen bij het Nederlands
Normalisatie-Instituut te Delft de volgende
nieuwe normen voorsliben voor regenwater.
NEN 6662 (Slib) Bepaling van het totale
gehalte aan fosfor;
NEN 6576 (Regenwater) Fotometrische
bepaling van het gehalte aan ammonium;
NEN 6577 (Regenwater) Fotometrische
bepaling van het gehalte aan orthofosfaat;
NEN 6578 (Regenwater) Potentiometrische
bepaling van het gehalte aan totaal
anorganisch fluoride;
NEN 6579 (Regenwater) Potentiometrische
bepalingvan hetgehalte aan hydroniumionen;
NEN 6580 (Regenwater) Fotometrische
bepaling van het gehalte aan sulfaat;
NEN 6581 (Regenwater) UV-fotometrische
bepaling van het gehalte aan nitraat;
NEN 6582 (Regenwater) Fotometrische
bepaling van het gehalte aan chloride.
Voor nadere inlichtingen:
Nederlands Normalisatie-Instituut,
Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015 -611061.

