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Onderzoek naartoepassingvanwateronthardingspellets
voorrookgasontzwaveling vankolengestookte wervelbedinstallaties

Samenvatting
Dit artikel beschrijft de mogelijke toepasbaarheid van wateronthardingspellets, een
afvalprodukt van drinkwaterpompstations,
voor het reinigen van zwavelhoudende rookgassen van kleine kolengestookte wervelbedinstallaties.
Als resultaat van dit onderzoek - dat is
uitgevoerd door de onderzoekgroep
Sorbenttechnologie van de Technische
Hogeschool Twente, afdeling Chemische
Technologie te Enschede komt naar voren
dat deze pellets een goed alternatief zijn voor
het nu gebruikte natuurlijke kalksteen.
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Inleiding
Onthardingspellets ontstaan wanneer
grondwater wordt onthard ineen pelletreactor en bestaan voorhetgrootste gedeelte
uit kalksteen (calciumcarbonaat), zie tabel I.
Deze pelletsworden opverschillende plaatsen
in Nederland geproduceerd bij drinkwaterpompstations en de verwachting isdat de
produktie zal toenemen tot enige tientallen
(20-50) duizenden tonnen per jaar[1].
Voor de pompstations isdit een afvalstroom
waarvoor nuttige afzetmogelijkheden gezocht
moeten worden. Door het Speurwerklaboratorium van het Keuringsinstituut voor
waterleidingartikelen KIWA NV te
Nieuwegein isonderzoek gedaan naar hergebruik voor waterontzuring [1],
Een mogelijkheid voor hergebruik isook het
ontzuren van rookgassen. Gezien het relatief
geringe aanbod kan dan worden gedacht aan
kleine wervelbedinstallaties (25-35 MWth).
Wervelbedverbranding (Atmospheric
Fluidized Bed Combustion, AFBC), wordt
gezien alseen milieuvriendelijke wijze van
kolenverbranding, onder andere door de
mogelijkheid tot het toedienen van basische
toeslagstoffen (kalksteen) tijdens de verbranding, om zwaveldioxyde (S0 2 ) in situ te
binden. Tot nu toe wordt in Nederland als
toeslagstof voor de SOybinding in boven-

PI, afkomstig van Gemeentebedrijven
Alphen aan den Rijn en P2, een handelsprodukt waarbij pellets uit verschillende
bronnen zijn vermengd.
De experimenten zijn uitgevoerd met een
kwarts AFB-laboratoriumopstelling (zie
afb. 1)om de onthardingspellets te beoordelen op hun sulfatatie- en elutriatiegedrag.
Onder elutriatie wordt verstaan het doorblazen van afgebroken of afgesleten deeltjes.

genoemde installaties natuurlijke kalksteen
gebruikt uit België en West-Duitsland.
Bij éénmalig gebruik ligt de benutting van
deze natuurlijke kalksteensoorten rond de
20-40 mol % [2,3].
De toepassing van wateronthardingspellets
als toeslagstof kan economisch een aantrekkelijk alternatief zijn.De marktprijs voor
natuurlijke kalksteen af groeve bedraagt
± ƒ 25,—per ton. Daarbij komt ongeveer
ƒ35,— per ton voor vervoer, afhankelijk van
de wijze van transport. Voor een AFBCinstallatie van 35 MWth komt dit per jaar op
een kostenpost van ƒ 250.000, inclusief het
storten van het afvalprodukt [4], Bij het
gebruik van pellets behoeft voorlopig alleen
rekening te worden gehouden met vervoerskosten, waarbij de afstanden kleiner kunnen
zijn, doordat de bronnen verspreid zijn over
Nederland. Hierbij komen eventuele kosten
voor het drogen van pellets.

Het gefluïdiseerde-bedmateriaal bestond uit
zand en de pellets: deze laatste zijn na het
bereiken van een stationaire situatie in de
reactor gedoseerd en werden chemisch en
fysisch gekarakteriseerd op:
—chemische samenstelling;
—omzettingsgraad (percentage opgenomen
zwavel);
—slijtvastheid (hoeveelheid elutriaat,
breking van de pellets);
—microstructuur (inwendig specifiek oppervlak en volume, poriëngrootte).

Het aanbod van onthardingspellets en de
behoefte aan kalksteen voor de (kleinere)
wervelbedinstallaties geven aanleiding tot de
vraag: kunnen de pellets worden gebruikt
voor rookgasontzwaveling van kolengestookte installaties? De volgende
mogelijke voordelen waren aanleiding voor
een oriënterend onderzoek:
1. nuttig gebruik pellets (minder deponie);
2. besparing natuurlijke kalksteen als
delfstof;
3. kostenbesparend.

Reactieomstandigheden
temperatuur
850 °C
gassnelheid
1m s"1
gassamenstelling (vol.%) N 2 (82,8), co2
(15,0), 0 2 (2,0),
S 0 2 (0,2)
kalkdeeltjesgrootte
:0,85 - 1,00mm
monsterhoeveelheid
: 10 gram
tijdsduur
:70 min.
inert bedmateriaal, zand :50 gram
Onthardingspellets ontstaan in een waterig
milieu (aanhangend vochtpercentage ±
2,5%) en werden daarom voor deze
experimenten gedroogd.

Experimenten
Oriënterende experimenten zijn verricht
met twee verschillende onthardingspellets:

T A B E L I- - Chemi ehesamenstelling vandeonderzochte onthardingspi
Code
pellets

CaCO, MgCO,

PI
P2

86.4
82.4

0.59
0.87

llets(gew.

%).

si

Fe

Al

S

Sr

K

Na

Mn

Cu

5.41
5.87

0.08
0.12

0,05
0.08

0.21
0.23

0,05
0.06

0.01
0,01

0,06
0,06

0,22
0,22

<0,0I
<0.01

Afb. I - Kwarts AFB-reactor, inwendige diameter 4 cm.

8
1. Thermokoppel
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3. Verwarmlngsmantel
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Resultaten en discussie
Chemische samenstelling
De belangrijkste verschillen met de in het
kader van het Vergelijkend Kalkonderzoek
[2] onderzochte natuurlijke kalksteensoorten
zijn:
—Het percentage CaCO, is ± 10% lager.
—Door de zandkern van de pellets ishet
percentage Sivele malen groter.
—Meer spoorverontreinigingen SenMn:het
percentage Fe, waaraan een katalytische
werking wordt toegeschreven met betrekking
tot de S0 2 -binding, isongeveer gelijk.

•

i

%

Er is gekeken naar de S0 2 -opnamecapaciteit
van de pellets in vergelijking met de kalksteenprodukten welke op dit moment veelal
gebruikt worden in wervelbedverbrandingsTABEL Ha - Omzettingsgraden na 70minuten kalksteen si
onthardingspellets.

Xss,7()

:,

«IS

Omzettingsgraad

omzettinggraad

Afb. 3 - Lichtmicroscoopopnamewateronthardingspellets.
Boven: pellets zoals afkomstig uit onthardingsreactor.
Rechts onder: in AFB-reactor geeakineerde pellets.
Links onder: idem, gesitlfateerde pellets.

\lfatatieinmol. % opCa-ba: ;is. Vergelijkkalksteen versus

Kalksteen
VKO 5

VKO 15

P1

P2

16,0

35.S

8,7

25,4

24.5

volledige AFB-calcinatie.
Pellets

Kalksteen
hoeveelheid (gew.%)

VKO 5

VKO 1

VKO 15

PI

P2

12.1

<().1

<().!

0.9

12.2

TABEL IV - Microstructuurgegevens van deonderzochte onlhardingspellets
Carlo Erba 200 series. Vergelijk natuurlijke kalksteen met pellets.

bepaald met behulp van kwikporosimetrie.

Toeslag
stof

V
Pinit
(cc/mol)

S
* 'Vnit
(mVmol)

(cc/mol)

fmVmol)

(nm)

PI
P2
VKO 5
VKO 15

0,0
0,0
8.9
1.4

0,0
0,0
64.6
129.0

17.9
19.0
22,2
18,2

241
235
1.663
1.596

176
195
17.8
18.8

installaties inNederland VKO 3en 15 en met
het reactieve krijttype VKO 5. De resultaten
zijn weergegeven inonderstaande tabel Ha.
Oriënterende S0 2 -retentiemetingen in de 60
cm wervelbedinstallaties van de afdeling
Werktuigbouwkunde van de THT met pellet
P2 lateneenzelfde trend zien.Tabel IIb geeft
de resultaten weer.
Afb. 2 - REM-opname vangeeakineerde wateronthardingspellets. (Vergroting 15x)

Vp.c

S

A.C

Microstructuur
De microstructuurgegevens van beide pelletsoorten zijn aangegeven in tabel IV.
In vergelijking met hun natuurlijke 'soortTABEL IIh - Vergelijk S()2-retentie kalksteen met pellet
onder gegeven omstandigheden [5].
S0 2 -retentie

Pellets

VKO 3

TABHL III - Hoeveelheid afgevangen cycloonmateriaal na

Eluriaat

lagen; elk deeltje bevat barsten. De kleur is
grijs tot okergeel.
2. Na calcinatie zijn nagenoegallekorrelsin
meer of minder stukken gebroken, zie afb. 2.
In de brokstukken bevinden zich grotere en
kleinere scheuren. De meeste zandkernen
zijn uit de gebroken deeltjes verdwenen.
De brokken zijn wit van kleur.
3. Het gesulfateerde produkt bestaat nog
uit dezelfde brokstukken en isroodbruin van
kleur geworden, zieafb. 3.Het breken vande
pellets vindt plaats tijdens de calcinatiereactie
door desnelletemperatuurverandering, door
de reactie zelf en door botsingen.

R

p.c

Het blijkt dat de onthardingspellets goed
kunnen concurreren met onder andere VKO
3, de meest gebruikte natuurlijke kalksteensoort in de Nederlandse wervelbedinstallaties.
Slijtvastheid
Een vergelijk met de hardste en zachtste
kalksteensoort, resp. VKO 1 en 5. van het
VKO [2] isopgenomen in tabel III.
Tussen de onthardingspellets van verschillende installaties bestaat een verschil in
slijtvastheid. De hoeveelheid elutriaat,
afgevangen met behulp van een cycloon, was
bij PI < 1% en bij de P2 ruim 12% van de
toegevoerde hoeveelheid. Vóór en na de
verschillende behandelingen (calcinatie- en
sulfatatiereactie) leveren de pellets onder de
licht-microscoopen onder de Raster
Elektronenmicroscoop (REM) een aantal
interessante fenomenen op:
1. de onthardingspellets uit de pelletreactor
zijn ronde, gladde deeltjes opgebouwd uit

%

kalksteen

pellet

VKO 3

VKO 15

P2

88

82

90

genoten' 2 valt aan de onthardingspellets het
volgende op:
- Het initieel porievolume (V p init ) en
porieoppervlak (S^jnit) zijn zo laagdat ze
met behulp van kwikporosimetrie niet
meetbaar zijn. De pellets zijn niet-poreus.
- Het volume na calcinatie (V p c) is
ongeveer gelijk, maar het specifiek oppervlak
na calcinatie (S A c ) isveel lager dan dat van
natuurlijke kalksteen.
- De aanwezige 'poriën' na calcinatie
( R p c ) zijn veel groter vergeleken met de
poriën van natuurlijke kalksteen. Zoalsopde
REM-opnamen (afb. 2) duidelijk waarneembaar, zijn het ook geen poriën, maar
scheuren en barsten.
Conclusies
Uit dit oriënterend onderzoek blijkt dat:
- voor kleine wervelbedinstallaties (25-35
MWth) onthardingspellets een goed en
mogelijk goedkoop alternatief kunnen zijn
voor natuurlijke kalksteen alstoeslagstof ter
vermindering van S0 2 -emissie;
- tussen de pellets afkomstig uit verschillende onthardingsinstallatiesgrote verschillen in slijtvastheid ontstaan;
- qua absorptievermogen wateronthardingspellets en natuurlijke kalksteen
vergelijkbaar zijn;
- de prijs wordt bepaald door transport +
eventuele droogkosten.
De pellets worden nu geoptimaliseerd voor
waterontharding. Een belangrijke vraagis
welke samenstelling van de pellets (ten
gevolge van gegeven procesomstandigheden
gedurende het onthardingsproces) invloed
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heeft op de uiteindelijke S0 2 -opnamecapaciteit.
Verantwoording

Bij de tot standkoming vandit artikel hebben
bijgedragen de heer A. Kostense van het
KIWA door het leveren van onthardingspellets en ing.Ch. J. Vincent btw van de
afdeling Werktuigbouwkunde van de THT
door het begeleiden van de proeven in de
pilot-installatie.
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1HÖ
Commissievoor Hydrologisch
Onderzoek TNO (CHO-TNO)
Mededelingen
1. ContactgroepStedelijkeHydrologie(CSH)
Op 2 mei 1986 werd in De Bilt de
3e bijeenkomst gehouden van de CSH.
Ondanks dat deze vrijdag in een vakantieperiode viel,waren ertoch ruim 25 kernleden
en vaste genodigden aanwezig. Onderstaand
wordt in het kort verslag gegeven van deze
geanimeerde bijeenkomst.
De voorzitter van de CSH. Ir. F. H. M. van
de Ven en de secretaris Ing. J. C. Hooghart
deden de volgende mededelingen, zie 1.1,
1.2en 1.3.In de punten 1.4, 1.5,1.6 en1.7
wordt een samenvatting gegeven van de
lezingen.
1.1 Congressen
- Het voorlopig aantal deelnemers aan de
International Conference 'Urban storm
water quality and effects upon receiving
waters' van 6 t/m 9 oktober bedraagt 60.
Het aantal Nederlandse deelnemers isnog
klein.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bijhet IAC te
Wageningen, Bureau OCC, Postbus 88,
6700 AB Wageningen, tel. 08370-19040.
- InHamburgwordt van2-6november 1987
het internationale congres gehouden:

'Leitungsbau 87' met de thema's:
Leitungstunnelbau;
Leitungssanicrung;
Korrosionssicheres Bauen.
Inlichtingen: Congress Organisation
Internationaler Kongress Leitungsbau 87,
P.O. Box 302480, D-2000 Hamburg. FRG.
—Van 31 augustus-4 september 1987 wordt
in Lausanne, Zwitserland de 'Fourth international Conference on urban storm
drainage' gehouden.
Inlichtingen: W. Gujer, PhD, 41 CUD,
FAWAG, CH 8600 Duebendorf,
Switzerland. Telefoon 01/823 5036.
—In Duisburg wordt het 'International
symposium on hydrological processes and
water management in urban areas' gehouden
met een excursie in Nederland.
Dit symposium van 24-29 april 1988 wordt
georganiseerd door de Nationale
IHP-comitees van Duitsland en België.
Inlichtingen: IHP-OHP-Sekretariaat,
c/o Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Postfach 309, D-5400 Koblenz, FRG.
1.2 Rionet
Er isoverleg geweest tussen CSH en Rionet,
dat zich bezig gaat houden met het onderzoek op het gebied van de rioolrenovatie.
Zodra de Stichting Rionet isopgericht, zal er
nader overleg volgen.
1.3 NWRW
In het kader van de Nationale Werkgroep
Riolering en Waterkwaliteit verschijnt
binnenkort een aantal publikaties:
—een rapport waarin de toepasbaarheid van
het bakmodel voor overstortberekeningen
aan de orde wordt gesteld;
—een rapport dat behandelt de mogelijkheid
om bepaalde gebieden af te koppelen van
gemengde stelsels en welke consequenties
dat heeft in verband met de waterkwaliteit;
—het concept interim rapport vuiluitworp
uit verschillende rioolstelsels
(het Stora 38B-project).
1.4 Onderzoek rioolrenovatie -IBBC- TNO
Nadat de heer B.G. ten Dam (IBBC-TNO)
tijdens de vorige bijeenkomst in de CSH de
belangstelling gepeild had voor medefinanciers voor onderzoek aan rioolleidingen, zijn vervolgens twee onderzoekingen van start gegaan. Dit wordt voor
5 0 % gefinancierd door drie gemeenten, de
overige 50% wordt door IBBC-TNO gefinancierd:
a. Duurzaamheid rioolleidingen werd nader
toegelicht door Dr. R. B. Polder.
Bij dit onderzoek wordtde fysisch/chemische
aantasting nader bezien aan de hand van
literatuuronderzoek en overleg met deskundigen uit Hamburg.
Reeds nu isgebleken dat nader onderzoek
gewenst iswat betreft het tijdsaspect/duur
van de aantasting, invloed beton-

samenstelling, bekledingsmaterialen en
mogelijkheden om de sulfide-aantasting te
bestrijden.
b. Falen van rioolleidingen
Een inventarisatie wordt verricht om inzicht
te verkrijgen in:
—frequentie van instortingen;
—oorzaken van de gebreken;
—wijze van herstel.
Eind mei worden de concept-rapporten met
de medefinanciers besproken.
Door IBBC-TNO wordt een beleidsprogrammavoorstel gedaan voor nader
onderzoek van ƒ 350.000,-voor de
komende 3 jaar.
Tijdens devolgende bijeenkomst vandeCSH
zal op het bovenstaande nader worden
ingegaan.
1.5 Model voor grondwaterbeheersing in de
stad (HYSTED), door deheer G.D. Geldof
Rondom de grondwaterstand in de stedelijke
gebieden kunnen zich vele problemen
afspelen. Die problemen kunnen zowel
kwantitatief van aard zijn (natte kruipruimten, droogvallende funderingspalen) als
kwalitatief (woonwijken op stortplaatsen).
De laatste tijd iser dan ook een groeiende
behoefte ontstaan om het grondwater in
stedelijke gebieden te gaan beheren en
beheersen.
Het programma HYSTED kan daarbij een
zinvol hulpmiddel zijn. Met behulp van
HYSTED kunnen voor bestaande woonwijken grondwaterstanden worden gereconstrueerd en voor toekomstige situaties
grondwaterstanden worden voorspeld,
afhankelijk vanhet ingevoerde ontwateringsstelsel.
Daartoe kan een raster over een stedelijk
gebied worden gelegd (1à 10ha),waarbij per
rastervak (ca. 10x10 m 2 ) moet worden
aangegeven of er bebouwing aanwezig is,of
bestrating of groenvoorziening enz.
Bovendien moeten er waarden worden
ingevoerd voor:
—de onverzadigde zone;
—de opbouw en eigenschappen van onderliggende lagen;
—de kwel;
—de ontwateringsstructuur en
—de regen en evapotranspiratie.
Met deze gegevens berekent het programma
per dag de grondwaterstand in alle rastervakken en wordt er een waterbalans
opgemaakt voor de gehele onderzoekperiode.
Op deze manier kunnen voor nieuwe
-gebieden ontwateringssystemen worden
ontworpen en kunnen maatregelen ter
bestrijding van grondwaterproblemen
worden beoordeeld op hun effectiviteit.
Het model isbeschikbaar via het
Transferpunt LH en de groep Polderinrichting TH Delft.

