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Afschaffing chlooropslagdrinkwaterproduktiebedrijf Berenplaat
II. Experimenteel onderzoek inzakeoxydatievantweewaardigijzertotdriewaardig ijzer
met behulpvanluchtzuurstof enzwavelzuur
Inleiding
Op het produktiebedrijf Berenplaat wordt
van oudsher bij de bereiding van drinkwater
uit oppervlaktewater een ijzer (III) zout als
vlokmiddel gebruikt.
Tot nu toe werd dit vlokmiddel verkregen uit
ferrosulfaat dat ter plaatse werd geoxydeerd
m.b.v. vloeibaar chloor. Het streven naar
eliminatie van transport en opslag van
vloeibaar chloor bracht de noodzaak van een
ander oxydatie-procédé met zich mede.
Zoals bekend kan ferrosulfaat ook worden
omgezet m.b.v. luchtzuurstof onder toe-
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voeging van zwavelzuur en met gebruikmaking van actieve kool als katalysator.
Een dergelijk proces wordt reeds toegepast
op de zuiveringsbedrijven WRK III en
Kralingen.
Het proces verloopt volgens de reactievergelijking:
4F e + + + 4H + + 0 2^ 4F e + + + + 2H20.
Het lag derhalve voor de hand te onderzoeken in welke vorm dit procédé ook
toegepast zou kunnen worden op de
Berenplaat. Daartoe iseenonderzoek gestart
om via laboratoriumexperimenten en
proeven op semitechnische schaal te komen
tot een procestechnisch aanvaardbaar en
economisch verantwoord omzettingsproces.
Uitgangspunten
Vast stond dat de nieuwe installatie ingepast
moest worden in het bestaande zuiveringsproces waarbij het voor de hand lagzoveel
mogelijk gebruik te maken van reeds aanwezige voorzieningen. Tevens moest
Afb. I - Invloed van het actief-koolgehalte op de
oxydatiesnelheid.

rekening worden gehouden met een
beperkte beschikbare ruimte.
Een en ander inpliceerde alsontwerpcriteria:
—Een hoge oxydatiesnelheid om de benodigde reactieruimte beperkt te houden.
—Een geforceerde afscheiding van de
actieve kool,daar natuurlijke sedimentatie te
grote bezinkruimten zou vereisen.
—De explotatiekosten van de nieuwe
installatie zouden bovendien niet meer
mogen bedragen van die van bestaande
processen.
—Gezien de beperkingen van een batch
proces zou gestreefd dienen teworden naar
een continu proces.
Experimenten op laboratoriumschaal
(Batch proces)
Deze proeven hadden voornamelijk tot doel
de invloed na te gaan van de diverse procesvariabelen op de oxydatiesnelheid in de
reactieruimte respectievelijk op de benodigde luchtinbreng.
Als toetsingsgrootheden met betrekking tot
het verloop van de diverse experimenten
zijn gekozen:
—de oxydatiesnelheid:
de gemiddelde produktie van driewaardig
ijzer in kg per m 3 reactieruimte per sec,na
afscheiding van de actieve kool.
(kg Fe • m" 3 •sec"1).
—de beluchtingsintensiteit:
de hoeveelheid ingebrachte lucht in Nm 3 per
m 2 pijpdoorsnede per sec.
(Nm 3 • m" 2 • sec"1)
— hetluchtverbruik:
de benodigde lucht inNm 3voorde produktie
van 1kg driewaardig ijzer.
(Nm 3 -kgFe" 1 ).

Bijde laboratoriumexperimenten bestond de
reactor uit een kunstof pijpmeteen diameter
van 15 cm.
De gebruikte ferrosulfaatoplossing had een
gehalte van 45 gram Fe 2 + per liter en isaangezuurd met zwavelzuur op basis van
stoechiometrie.
Bij alle experimenten werd volstaan met een
omzetting van 90 à9 5 % .
- In eerste instantie isde hoeveelheid
actieve kool in de vloeistof gevarieerd
(afb. 1).De inbrengvanluchtvondplaatsvia
een geperforeerde buis met gaatjes van
2 mm. De ingebrachte lucht zorgde tevens
voor een homogene verdeling van de actieve
kool in de vloeistof. Uit afb. 1 blijkt dat
minimaal een actiefkoolgehalte van
100 gram per liter nodig is.Voor de verdere
proeven isdan ook een actiefkoolgehalte van
150 gram per liter toegepast.
- Vervolgend isde hoogte van de vloeistofkolom in de reactieruimte gewijzigd (van 40
naar 80 cm) en bij de laatste serie proeven
werd de lucht ingebracht via keramisch
materiaal met een poriénwijdte van
160-250 micron in plaats van een geperforeerde buis met gaatjes van 2 mm.
De uitkomsten van deproeven staan vermeld
in tabel Ien geven aanleiding totde volgende
conclusies:
- verhoging van de vloeistofkolom in de
reactieruimte betekende een aanzienlijke
reductie van het luchtverbruik.
- toepassing van keramisch materiaal voor
de luchtinbreng in plaats van een geperforeerde buis verdubbelde de oxydatiesnelheid, resulterend in een verdere reductie
van het luchtverbruik.

T A B E L I- Uitkomsten proeven op laboratoriumschaal.
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Afb. 2 - Gemeten relatietussen het luchtverbruik endereactorhoogte bijeenconstante beluchtingsintensiteit.
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met de actieve kool, af van 45 naar
36 gram Fe 2 + per liter.
De hoeveelheid achtergebleven kool in het
'schone' produkt bedroeg 0,4 gram per liter
bij een netto-produktie van 0,4 liter per sec,
overeenkomend meteen bruto-doorvoervan
0,5 liter per sec.
Bij een kleinere doorvoer isde hoeveelheid
achtergebleven kool dienovereenkomstig
lager.
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Resumé
Zoals vermeld in de inleiding is oxyderen
van ferrosulfaat m.b.v. luchtzuurstof op zich
geen nieuw proces. Wel kent het proces een
groot aantal variabelen (concentratie
katalysator, hoogte reactieruimte, wijze van
luchtinbreng etc), dieallevan invloed zijn op
de benodigde luchtinbreng respectievelijk op
de oxydatiesnelheid, hetgeen proefondervindelijke optimalisatie noodzakelijk maakt.
Daarnaast heeft de proefinstallatie gediend
om ervaring op te doen met de processtabiliteit, met de bediening, inzichtte
krijgen in storingskansen etc.
De uitkomsten van de diverse proeven
hebben het materiaal opgeleverd op grond
waarvan het mogelijk werd een installatie op
bedrijfsschaal tedimensioneren die voldoet
aan de gestelde uitgangspunten.
Samenvattend kan worden gesteld dat de
ontwerpcriteria (beperkte reactieruimte, lage
energiekosten, continu proces) met name zijn
bereikt door:

Afb. 3 - Processchema semi-technische omzetinstallatie (continu proces).

Experimenten opsemi-techniseheschaal
(batch proces)
Het onderzoek isverder voortgezet op semitechnische schaal waarbij als reactor een
kunststofpijp met een diameter van 60 cmis
gebruikt. De luchtinbreng vond plaats via
aerolith-filterplaten met een poriënwijdte
van 120 micron. Achtereenvolgens zijner
proeven uitgevoerd waarbij de reactieruimte
op een hoogte van 3,5 en 7misgetest.
Afb. 2laat het verband zien tussen het
luchtverbruik en de hoogte van de reactieruimte bij een constante beluchtingsintensiteit. De grootte van het luchtverbruik
blijkt vrijwel omgekeerd evenredig met de
hoogte van de reactieruimte.
Experimenten opsemi-technische schaal
(continu proces)
Gebruik makend van de verkregen kennisis
tenslotte een proefinstallatie gebouwd,
waarbij integenstelling met de vorige
experimenten de actieve kool via een
decanteer-ccntrifuge continu vandevloeistof
werd gescheiden. In afb. 3ishet processchema weergegeven.
Kort samengevat bestond de installatie uit
drie kunststofpijpen (oxydatiekolommen),
ieder met een diameter van 60 cm en een
hoogte van 14 meter. De vloeistof verlaat
elke pijp op een hoogte van 11men stroomt
onderin de volgende pijp. De beluchtingsblokken waren losin de pijpen aangebracht,
zodat bij verstopping van de keramische
filterplaten (120 micron) de blokken uit de
vloeistof konden worden gelicht. Als de
vloeistof de laatste pijp verlaat, komt deze
terecht in een decanteer-centrifuge
(decanter) waar de actieve kool van de
vloeistof wordt gescheiden. De 'schone'
vloeistof stroomt naareen voorraadkelderen
de actieve kool wordt via een speciale
constructie in de decanter, de zogenaamde
'Rennbahn', gesuspendeerd in een ferrosulfaatoplossing en na toevoeging van
zwavelzuur weer teruggevoerd naarhet begin
van het oxydatieproces.
De verhouding ferro-ferri inhet eindprodukt
wordt bewaakt door een redoxmeting welke
in destroom van de 'schone' vloeistof
is opgesteld.

De concentratie van de gebruikte ferrosulfaatoplossing bedroeg 45 gram Fe 2 + per
liter en het gehalte aan actieve kool in de
vloeistof 150 gram per liter.
Met dit continuproces zijn, gedurende een
periode van vier maanden, proeven uitgevoerd waarbij voornamelijk is gekeken
naar:
—De hoeveelheid ingebrachte lucht in
relatie tot de produktie vandriewaardig ijzer,
(zie afb. 4).
—De achtergebleven hoeveelheid actieve
kool inhet 'schone' produkt bij een
variërende vloeistofbelasting van de
centrifuge.
Bij het afscheiden van de actieve kool in de
decanteer-centrifuge (Sharpless P3400)
wordt de kool namelijk alseen taaie
klonterige massa uitgeschroefd.
Aangezien deze massa alszodanig niet meer
valt teverpompen wordt in de 'Rennbahn'
van de centrifuge de uitgeschroefde kool
opgemengd met een oplossing van ferrosulfaat tot een gemakkelijk teverpompen
suspensie.
Met ijzer(II)gehalte van de ferrosulfaatoplossing nam, alsgevolg van het opmengen

- De hoogte van de oxydatiekolommen 14
mte nemen.
- De keus van keramisch materiaal voor de
luchtinbreng.
- Gebruik temaken van een decanteercentrifuge voor afscheiding/terugwinning
van de actieve kool.
• • •

Afb. 4 - Relatie tussen de beluchtingsintensiteit endeoxydatiesnelheid, respectievelijk voor deproefinstallatie envoor de
h edrijfsinstallutie.
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