Verwijdering van zwavelwaterstof uit gistingsgas

1. Inleiding
Door de ontwikkeling van de energieprijzen
is het steeds zinvoller geworden om gistingsgas toe te passen ten behoeve van de eigen
energie-opwekking bij zuiveringsinstallaties.
Is de toepassing van gistingsgas in cv-ketels
voor verwarmingsdoeleinden reeds wijd
verbreid, de laatste tijd wordt ook een
sterke tendens zichtbaar om gistingsgas te
benutten voor mechanische en electrische
energie-opwekking middels gasmotoren
resp. gasmotor-generatorcombinaties.
De mogelijkheid om gistingsgas onbehan-
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deld in verbrandingsapparatuur toe te
passen is echter sterk afhankelijk van het
zwavelwaterstofgehalte, H2S, in het gas.
Het H-_>S-gehalte in gistingsgas loopt
per installatie sterk uiteen (zie tabel I).
TABEL I - Gemeten H^S-concentraties van het
gistingsgas van Nederlandse rwzi's.
rwzi
De Bilt
Driebergen
Veenendaal
Harderwijk
Amersfoort
Amersfoort
Soest-Baarn
Soest-Baarn
Nieuwgraaf
Gouda
Haarlem -West
Zandvoort
Waddinxveen
Noordwijk
Leiden-Noord
Leiden -Zuidwest
Hengelo
Enschede
Deventer
Olburgen
Alkmaar
Holten
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In het algemeen wordt in de wintermaanden
een lagere HoS-concentratie gemeten dan
's zomers.
In de eerste plaats zijn op rwzi's onder
andere de gasmotoren, branders, ketels en
afgasinstallaties onderworpen aan de corroderende werking van H2S. Bij hoge HoSgehalten wordt de levensduur van de apparatuur sterk verkort.
Het corrosie-effeet treedt sneller op, naarmate de H 2 S-concentratie hoger is. Vervolgens treedt er bij verbranding van H2Sbevattende gassen SOx-emissie op. Bij blootstelling aan dit gas boven een bepaalde
concentratie gedurende een bepaalde tijd
kan behalve stankoverlast ook irritatie van
ogen en huid opteden bij diegenen die zich
in de nabijheid van het emissiepunt bevinden.
In de Verenigde Staten wordt een maximale
8-uurs gemiddelde concentratie van 10 ppm
H^S en 5ppm SO2 in de werkomgeving
aangehouden [1].
Het NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) heeft onlangs
de aanbeveling gedaan om bovenstaande
waarden als 10-minuten-maxima te hanteren
en de 8-uurs gemiddelden in de werkomgeving verder te verlagen [2].
De methoden om het H>S-gehalte van
gistingsgas te verlagen zijn:
1. droge gaszuivering in gaszuiverkisten
of -silo's
2. natte gasabsorptie d.m.v. loogwassing
3. directe dosering van FeCls in de gistingstank.
De laatste twee methoden zijn betrekkelijk
nieuw.
In deze publicatie komen de gaszuiveringsmethoden aan de orde en wordt onderzoek
op de rwzi Veenendaal beschreven, waarin
de twee nieuwe gaszuiveringsmethoden op
praktijkschaal zijn beproefd.
De experimenten zijn erop gericht om die
informatie te verzamelen die voor een
integrale vergelijking van mogelijke H2Sverwijderingsmethoden noodzakelijk is. Ook
de traditionele methode van gaszuiverkisten
en -silo's wordt in de vergelijking betrokken.
Experimenteel onderzoek op praktijkschaal
geeft daarbij inzicht in de technologische
eigenschappen van de bedreven processen.
Daarbij is getracht de optimale chemicaliëndosering en procescondities vast te
stellen om aldus ook het kostenaspect van
de verschillende methoden met elkaar te
kunnen vergelijken.
2. Uitgangspunten voor H2S-verwijdering
De kennis van de directe en indirecte
effecten van de H2S-concentratie in gistingsgas op de omgeving (corrosie, SOx-emissie
van branders e.d.) is niet zodanig dat
hieruit definitieve criteria voor de verwijdering van H 2 S kunnen worden afgeleid.

Corrosie
Door leveranciers van gasmotoren worden
alleen garanties gegeven bij concentraties
in het gistingsgas van minder dan 8001500ppm H2S (afhankelijk van merk en
type).
Er zijn echter redenen om de streefwaarden
van de H2S-concentratie na behandeling
lager te kiezen dan de hierboven genoemde
concentraties.
Gebleken is namelijk dat bij H2S-gehalten
in het gistinsgas van 500-1000 ppm H2S
nog een zeer aanzienlijke corrosie optreedt
aan branders, leidingen, ketels en rookgaskanalen [3]. Zelfs bij concentraties van
100-500 ppm H2S is de corrosie, hoewel
minder snel dan bij hogere concentraties,
nog zodanig van omvang dat een significante verkorting van de levensduur van de
blootgestelde apparatuur kan worden geconstateerd.
Emissie
Op de rwzi Veenendaal is gebleken dat
verbranding van gistingsgas bij gehalten
van meer dan 250 ppm HoS leidt tot
irritaties aan ogen, neus, keel en ademhalingsorganen van diegenen die zich in de
nabijheid van de emissiepunten bevinden [3].
Vooral personeel van zuiveringsinstallaties,
belast met inspectie en onderhoud van
apparatuur, is in min of meerdere mate
onderworpen aan de immissie van HoS en
SO x .
Gelet op het bovenstaande is het aannemelijk dat het gewenste H2S-niveau in het
gistingsgas na behandeling in de orde van
100 à 250 ppm H 2 S moet liggen. Voor het
vaststellen van definitieve criteria is echter
meer onderzoek noodzakelijk.
Ten behoeve van de onderlinge vergelijking
van de in dit artikel behandelde methoden
zijn twee gewenste eindniveaus H2S in
gistingsgas na behandeling gekozen, nl.
100 ppm en 250 ppm H 2 S.
3. Algemene beschrijving slibgisting
rwzi Veenendaal
De slibgistingsinstallatie op de rwzi Veenendaal (zie afb. 1) is opgebouwd volgens
het 2-traps principe. De eerste trap, waarin
de omzetting van slib door anaerobe
micro-organismen plaatsvindt en gas wordt
geproduceerd, wordt gerealiseerd in de
parallel geschakelde en tot 32 °C verwarmde slibgistingstanks 1 en 2. Zie afb. 2.
De tweede trap is een zgn. koude trap,
welke niet wordt verwarmd. In deze trap
vindt scheiding plaats tussen het uitgegiste
slib, dat naar droogvelden wordt afgevoerd,
en het overloopwater dat naar het beginvan
het zuiveringsproces wordt teruggevoerd.
Tot voor kort werd het geproduceerde
gistingsgas in gaszuiverkisten behandeld.
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door oxydatie met lucht worden geregenereerd volgens de reactievergelijking:
Fe 2 S 3 + 3/2 O2+ 3H 2 0 -* 2Fe (OH) 3
+ 3 S I + 605 K J / M o l
(2)
Deze reactie gaat gepaard meteen sterke
warmte-ontwikkeling.
4.2. Stoechiometrische chemicaliënbehoefte
Op basis van dehierboven genoemde
reactievergelijking (1) isde ijzerhydroxidebehoefte 2,1 g Fe (OH) 3 per gH 2 S verwijderd.
Gezien de warmte-ontwikkeling tijdensde
regeneratie en het gevaar van zelfontbranding van elementaire zwavel bij verhoogde
temperatuur, moet de absorberende massa
regelmatig geregenereerd worden. De benodigde regeneratiefrequentie is afhankelijk
van het H 2 S-gehalte van het gistingsgas en
bedraagt bij gehalten van 10.000 ppm H 2 S
minimaal enkele malen per dag en bij gehalten van 1000ppm H 2 S minimaal enkele
malen per week.
Door het ophopen van zwavel inde gaszuiverkist bij het regenereren neemtde
activiteit van hetijzeroer af. Voor een
acceptabele activiteit mag de vulmassa niet
meer dan 15-20 % Sbevatten.
Rekening houdend met een dichtheid van
de zuiveringsmassa van ± 560 kg/m 3 ,
bedraagt de maximaal opgenomen hoeveelheid H 2 S 120 kg per m 3 vulmassa, waarna
vervanging dient plaats te vinden.

Afb. I - Slibgistingsinstaîlatie rwzi Veenendaaï.
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4.3. Systeembeschrijving
De gaszuiverkisten (zie afb. 3) bestaan
veelal uit twee gescheiden ruimten. Door
één van deze ruimten wordt het gistingsgas
geleid.
Als de massa indeze ruimte is verzadigd,
wordt hetgas door deandere ruimte geleid.
De verzadigde massa wordt dan met lucht
geregenereerd. Inde praktijk worden hiervoor diverse methoden toegepast.
De gaszuiveringssilo's kunnen zijn uitgevoerd volgens:

warme gisting
32°C

Afb. 2- Schets 2-traps slibgisting rwzi Veenendaal.

Deze methode is wat efficiency en bedrijfsvoering betreft onbevredigend. Erbestaat
een grote behoefte om het gistingsgas met
een relatief hoge H 2 S-concentratie (zie
tabel I)op een andere wijze te behandelen.
Onlangs isdefinitief besloten het geproduceerde gistingsgas te behandelen door
FeCl 3 -dosering j n de eerste trap op de wijze
zoals in dit artikel zal worden besproken.
De rwzi Veenendaal is ontworpen op een
capaciteit van 100.000 inwonerequivalenten
en produceert gemiddeld ongeveer 1000m 0 3
gistingsgas per dag. De belasting bedraagt
gemiddeld 70%van de capaciteit (1979).

De vulling vangaszuiverkisten bestaat
meestal uit een poedervormige massa ijzeroer ofijzeraarde. Inde gaszuiversilo's
worden ijzeroerkorrels met een diameter
van 1-2 cm toegepast. Inbeide gevallen
berust de binding van HoS op de volgende
reactie:

1. Het kübelsysteem
Bij dit systeem worden gescheiden gaszuiverings- en regeneratieruimten toegepast.
De gaszuiveringsruimte wordt van onder
naar boven met gistingsgas doorstroomd.

2 Fe (OH) 3 + 3H 2 S -> Fe 2 S 3 + 6H2O
+ 62KJ/Mol
(1)
Het ontstane zwart gekleurde Fe 2 S 3 kan
Afb. 3 - Principeschets van een gaszuiverkist.
Eistingsgas uit

1*1

4. H 2 S-verwijdering in gaszuiverkisten
of gaszuiversilo's
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Van tijd tot tijd wordt de verbruikte onderlaag met een kübel (een hijsbare transportcontainer) afgetapt en in de regeneratieruimte gebracht. De regeneratieruimte wordt
met lucht doorgeblazen en de geregenereerde massa wordt na enige tijd weer aan de
bovenzijde in de gaszuiveringsruimte
gevoerd.
2. Het wisselsysteem
De installatie bestaat uit twee silo's.
De ene silo is gedurende enige tijd in
gebruik als gaszuiveringsruimte. In de
andere vindt regeneratie plaats door luchtinblazing.
Na gewoonlijk 24 uur worden de gasstromen
en daarmede de functie van de silo's verwisseld.
4.4.

Dimensionering

Bij het ontwerp van gaszuiverkisten op
rioolwaterzuiveringsinrichtingen wordt
meestal uitgegaan van 0,05 -0,06 m'2 adsorberend oppervlak per m 3 gas per uur bij
een laagdikte van 15cm.
Dit is ca. 120m:i gas per m 3 vulmassa per
uur. Hierbij wordt geen rekening gehouden
met het HoS-gehalte van het gas. Is in het
geval van een bestaande gaszuiverkist het
HoS-gehalte van het aangevoerde gas 0,1
vol. %, dan bedraagt de verbruiksduur
ca. 25 dagen. Neemt het HoS-gehalte van
het gistingsgas toe tot 1 vol. %, dan daalt
de verbruiksduur tot ca. 2,5 dagen. Deze
korte verbruiksduur is voor het bedrijven
van gaszuiverkisten bezwaarlijk omdat dan
zeer vaak de vulmassa geregenereerd of
vervangen moet worden. Dit is een tijdrovend, smerig en niet ongevaarlijk werk.
4.5. Ervaringen
In gaszuiverkisten en gaszuiversilo's kan
zwavelwaterstof effectief worden vastgelegd. Bij een accurate bedrijfsvoering bevat
het gistingsgas na de zuivering vrijwel geen
zwavelwaterstof meer.
Er kleven evenwel enige nadelen aan het
gebruik van genoemde inrichtingen voor
het verwijderen van zwavelwaterstof uit
gistingsgas.
De nadelen verbonden aan het gebruik van
een gaszuiverkist zijn:
— Na verloop van tijd vermindert de
werking, wanneer de massa uitgewerkt
is en/of regeneratie nodig is.
— Het verwijderen van de vulmassa uit de
gaszuiverkist is een smerig en niet ongevaarlijk werk (risico van zelfontbranding
van elementair zwavel).
— Wanneer de massa is uitgewerkt (verzadigd met elementaire zwavel) moet de
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Afb. 4 - Fracties H2S, HS— en 5 2 ~ in water als junctie van de pH.

kist opnieuw gevuld worden, waardoor het
proces wordt onderbroken.
De nadelen verbonden aan het gebruik van
ontzwavelingssilo's zijn:
— Stofverspreiding bij overbrengen en•
aflaten van vulmateriaal.
— De massa is erg vochtig ten gevolge
van de watervorming tijdens de chemische
reacties en het watergehalte van het gistingsgas. Het gevolg is verminderde werking
van de vulmassa en aantasting van kleppen
en ventielen.
— Om condensatie te voorkomen moeten
silo's vaak worden verwarmd.
— Door de reactiewarmte, welke tijdens
het regenereren vrijkomt, stijgt de vulmassa
in temperatuur. Met spontane ontbranding
en zelfs explosiegevaar moet rekening
worden gehouden bij deze wijze van
gaszuiveren.

1000
•x ƒ0,50 = ƒ2,50 per kg H 2 S
200
Voor installaties met een gistingsgasproduktie van 1000-2500 m 0 s per dag en met
eigen energie-opwekking op basis van gistingsgas, wordt meestal gekozen voor ontzwavelingssilo's, omdat het proces continu
verloopt en de bedrijfsvoering (bij de wisselmethode) eenvoudiger is.
De prijs van het vulmateriaal (pellets) is
ca. ƒ 1,60per kg, zodat de chemicaliekosten
ƒ 8 , — per kg H 2 S bedragen. Zie voor een
integrale kostenvergelijking paragraaf 7.

5. Natte gaswassing m.b.v. een alkalische
oplossing

— De methode, waarbij — met behulp van
kübels — vulmassa wordt getransporteerd
is zeer arbeidsintensief. Maar ook de wisselmethode geeft werk bij de dagelijkse toeen afvoer van respectievelijk nieuwe en
afgewerkte vulmassa.

5.1. Principe
Het principe van deze methode berust op
de verhoogde absorptie van H 2 S in water
bij hoge pH.
Opgelost HoS dissocieert tot H S - en S 2 _ .
Hoe hoger de pH, des te meer H 2 S wordt
omgezet in H S - en S 2 ~. De fractie van de
componenten HoS, H S - en S 2 _ kan op
basis van de volgende evenwichten

— De afvoer van het uitgewerkte
materiaal.

H2S+H 2 0?±HS-+H 3 0+
HS-+H 2 0?±S2-+H 3 0+

Het voordeel van gaszuiversilo's boven gaszuiverkisten is dat het proces continu
verloopt.
4.6. Kosten
De investeringskosten voor een gaszuiverkist zijn betrekkelijk laag. De hoogte van de
jaarlijkse lasten wordt derhalve voornamelijk door de kosten van het vulmateriaal
en door de personeelskosten bepaald.
De vulmassa is verzadigd als de hoeveelheid
elementaire zwavel maximaal 20 gew. %
bedraagt. Uit de reactievergelijking blijkt
dat de hoeveelheid elementaire zwavel,
welke gevormd wordt, praktisch gelijk is
aan de hoeveelheid verwijderde zwavelwaterstof. De prijs van het vulmateriaal
(ijzeroer) is ca. ƒ 0,50 per kg. De chemicaliekosten bedragen derhalve

als functie van de pH worden weergegeven
(temperatuur 20 °C). Zie afb. 4.
Uit afb. 4 blijkt dat het aandeel van H 2 S
in de totale hoeveelheid opgeloste sulfiden
afneemt bij hogere pH's.
De oplosbaarheid van H 2 S in water, die
onafhankelijk is van de pH, is als functie
Afb. 5 - Oplosbaarheid van H<ßin water als
functie van de temperatuur.
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tank kan het zuiveringseffect t.a.v. HoS
worden gekwantificeerd. De te doseren
FeCls-oplossing wordt in een polyestervoorraadtank opgeslagen. Teneinde bij vorst
het uitkristalliseren van FeCls .6HoO-kristallen (kristallisatiepunt —4 tot —8 °C bij
41 % (gew.) FeCln) in de voorraadtank te
voorkomen, wordt de aangevoerde oplossing verdund tot een 32,8 %-oplossing,
waarbij het kristallisatiepunt wordt verlaagd
tot —30 à 40 °C.
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Afb. 9 - Hçt/S-gehcdte in behandeld gas (ppm) als functie van het specifiek NaOH-verbruik in g
NaOH per g H2S verwijderd.

wordt sulfide in de vloeistof chemisch
vastgelegd volgens de reactie die in vereenvoudigde vorm als volgt kan worden
weergegeven:
2 Fe3+ + 3S 2 " -»-2 FeS l + S I
Als gevolg van deze reactie neemt de
hoeveelheid HoS in de vloeistoffase alsook
de hoeveelheid HoS in de gasfase af (zie de
evenwichtsbeschrijving in paragraaf 5).
Het gelijktijdig reduceren van het HoSgehalte in zowel de gasfase als de vloeistoffase vormt het belangrijkste onderscheid
met de beide andere hiervoor beschreven
gasbehandelingsmethoden.

caliën met de reactorinhoud te verzekeren
zijn de membraanpompen electrisch gekoppeld aan de slibmixers.
Door vergelijking van het gemeten HoSgehalte van het gas in de onbehandelde
tank met dat van het gas in de behandelde

(3>
FtCl3voorrMdvat

6.2. Stoechiometrische ijzer (IH)chloride
behoefte
Uit bovenstaande reactievergelijking kan
een stoechiometrische verhouding berekend
worden van 3,38 gFeCl3 per gS-~ (resp.
3,19 gFeClii per g HoS). De stoechiometrische behoefte van de in dit onderzoek
toegepaste 41 % FeCl3-oplossing bedraagt
5,4 1 per kg HoS. In verband met mogelijke
nevenreacties (vorming en precipitatie van
ijzer (Il)-fosfaat) zal de verhouding tussen
de hoeveelheid FeCl3 gedoseerd en de hoeveelheid sulfide (desp. HoS), die uit de aanwezige hoeveelheid gas en vloeistof wordt
verwijderd, hoger zijn dan hierboven berekend.
6.3. Systeembeschrijving
Het systeem is geschetst in afb. 10. De
opstelling op de rwzi Veenendaal is te zien
op afb. 11. De Fe(ITI)-chloride-oplossing
wordt vanuit een voorraadvat via membraanpompen rechtstreeks in de verwarmde
slibgistingstank 1gebracht. In de chemicalietoevoerleiding is een overdrukbeveiliging
aangebracht.
Om een optimale menging van de chemi-

6.4. Praktijkproeven uitgevoerd op de
rwzi Veenendaal
Volgens bovenstaand principe is van
3 maart 1980 tot 31 juli 1980 in gistingstank 1 FeClg-oplossing gedoseerd. De
parallel bedreven gistingstank 2 bleef als
blanco in deze periode onbehandeld
functioneren. De gemeten (HoS)-concentraties van beide tanks zijn uitgezet als functie
van de tijd in afb. 12.
Tijdens de proeven zijn de waarden van de
volgende procesparameters veranderd:
a. het HoS-gehalte van het onbehandelde
gistingsgas dat varieert met de aard van

n

f

t—-^
L

-E2AflH§>J
circulati«pomp

Afb. W - FeCl^dosering in slibgistingstank 1.
Afb. Il - Overzicht FeCl^-doseerinstallatie rwzi Veenendaal.
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Afb. 12 -HetHoS-gehalte van hetgistingsgas van derwzi Veenendaal meten zonder dosering van FeCI3-oplossing.
TABEL III
per periode.

Dosering 41 gew. %FeCl:i-oplossing
FeCl3-dosering (41% gewicht)
[l/dag]

Periode
3-3-'80 8-4-'80 9-5-'80 13-6-'80 20-6-'80 29-9-'80 8-7-'80 -

7-4-'80
8-5-'80
12-6-'80
19-6-'80
28-6-'80
7-7-*80
31-7-'80

±
±
±
±
±
±
±

40 l/dag
50 l/dag
60 l/dag
100 l/dag
80l/dag
60 l/dag
50 l/dag

het aangevoerde afvalwater enmet de
buitentemperatuur;
b. de hoeveelheid dagelijks gedoseerde
FeCls-oplossing;
c. de geproduceerde gashoeveelheid, die
TABELIV

per dag aanzienlijke schommelingen vertoont, maar — om technische redenen —
als maandgemiddelde is gemeten. Ditis
voor het doel van het onderzoek acceptabel,
omdat de karakteristieke procestijd, de gemiddelde verblijftijd van de vloeistof inde
verwarmde gistingstanks, ook in de orde
van een maand ligt.
Gedurende de proefperiode is gewerkt met
een 41 gewichtsprocentige FeC1.3-oplossing.
De gedoseerde hoeveelheden zijn vermeld
in tabel III.

behandeld

Gasproduktie

Het specifiek FeC^-verbruik
per m,,3 gistingsgas
De (HoS)-concentratie die resulteert na
FeCl3-dosering isinafb. 13 weergegeven
als functie van deFeCls-doseringper
1000 m 0 s gistingsgas indrie gebieden van
HoS-concentraties in de onbehandelde
blanco gistingstank, en wel:
— 2000-4000 ppm H 2 S 3
— 4000-5000 ppm HoSen
- 5000-6000 ppm H 2 S

6.5. Resultaten
De resultaten van de experimenten zijn als
weekgemiddelden weergegeven in tabel IV.

De meetwaarden, sommige bedrijfsparameters en dechemicaliekosten vanFeCts
(H2S)
onbehandeld

Tussen 14/4 en 6/5 konden ten gevolge van
storingen aan de HoS-meetapparatuur en
aan de chemicaliënpompen geen betrouwbare gegevens worden verkregen.

H2S-verwijdering

Week

(ppm)

(ppm)

(m^/dag)

(kg H2S/dag)

11/3-17/3
18/3-24/3
25/3- 31/3
1/4- 7/4
8/4 - 14/4
6/5 _ 12/5
13/5-19/5
20/5- 26/5
27/5- 2/6
3 / 6 - 9/6
10/6-16/6
17/7-23/6
24/6- 30/6
1/7- 7/7
8/7- 14/7
15/7-21/7
22/7- 28/7

5810
4650
6235
5765
5780
5080
4825
4706
4820
4382
4120
3795
4120
3940
3295
2960
2305

730
345
385
353
300
128
104
115
125
72
16
23
43
53
56
57
36

1113
1113
1113
1210
1210
902
902
902
901
9O0
900
900
900
1153
1153
1153
1153

7,35
6,23
8,46
8,51
8,62
5,81
5,54
5,38
5,50
5,04
4,58
4,41
4,77
5,83
4,86
4,35
3,40

FeClsdosering

-dosering in gistingstank 1.

FeCl3-kosten

O/dag)

(1/1000m3o)
gas

(gulden/d)

(ct/m3o)
gas

35,7
36,8
40,4
43,0
41
64
57
55
48,7
52,9
77,4
80,6
72,9
87,4
48,7
53,9
56

32,1
33,1
36,3
35,5
33,9
71,0
63,2
61,0
54,1
58,8
86
89,6
81,0
49,8
42,2
46,7
48,6

11,59
11,96
13,14
13,98
13,33
20,80
18,53
17,88
15,83
17,18
25,14
26,19
23,68
18,66
15,83
17,52
18,20

1,0
1.1
1,2
1,2
1.1
2.3
2,1
2.0
1,8
1,9
2,8
2.9
2,6
1,6
1,4
1,5
1,6

(gulden)
kg H 2 S
1,58
1,92
1,55
1,64
1.55
3,58
3,34
3,32
2,88
3,41
5,49
5,94
4,96
3,20
3,25
4,03
5,35

Specifiek
FeCl3verbruik
kg FeCl 3
kg H 2 Sverwijderd
2,87
3,49
2,82
2,98
2,81
6,49
6,08
6,02
5,25
6,20
9,97
10,80
9,03
5,84
5,90
7,31
9,72
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de FeCl:i-kosten, die ƒ0,25/kg bedragen
(prijspeil december 1980), exclusief BTW.
De specifieke chemicaliekosten per kg HoS
verwijderd bedragen dan:

n onbehandeld gas

— bij een eindconcentratie van 250 ppm
HoS: ƒ0,80 - ƒ 1,05
— bij een eindconcentratie van 100 ppm
HoS: ƒ 1,30 - ƒ 1,80
Zie voor de opzet van de integrale kostenvergelijking met de andere methoden
paragraaf 7.
7. Kostenvergelijking

1000 m 0 3 g a s

Afb. 13 - De H^S-concentratie na behandeling als
FeCls-oplossing per m 3 gistingsgas.

1 x stoechiometrische
dosering

functie van de gedoseerde hoeveelheid 41 %

2 x stoechiometrische
dosering

3 x stoechiometrische
dosering

— Rente en afschrijving van de investeringen:
• mechanisch-electrisch:
periode 15 jaar, rente 11 %, annuïteit 0,139
• bouwkundig:
periode 30 jaar, rente 11%, annuïteit 0,115
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De jaarlijkse kosten van de drie methoden
zijn opgebouwd uit vaste en variabele
kosten.
De vaste kosten bestaan uit:
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4 1 % FeCl3-oplossing

— Onderhoud:
• mechanisch-electrisch:
2 % van de investeringen m/e
• bouwkundig:
0,5 % van de investeringen b
Aan de variabele kosten dragen bij:

kg H2S verwijderd

Afb. 14 - De H'iS-concentratie na behandeling als
FeCIj-oplossing per kg H.2S verwijderd.

Uit de weergegeven resultaten blijkt dat het
specifiek FeClg-verbruik niet alleen afhankelijk is van de gewenste eindconcentratie,
maar ook van de HoS-concentratie die
zonder behandeling zou zijn verkregen. Dit
is begrijpelijk, omdat de HoS via een
chemische reactie in de vorm van een precipitaat wordt vastgelegd.
Het specifiek FeCl^-verbruik
per kg verwijderde HoS
De weekgemiddelde waarden van de (HoS)concentratie in het gistingsgas na behandeling en van de per kg verwijderd HoS
gedoseerde liters FeCl3-oplossing uit tabel
IV zijn in afb. 14 grafisch tegen elkaar
uitgezet.
In deze afb. zijn als verticale gestippelde
lijnen de overmaatlijnen aangegeven ten
opzichte van de in paragraaf 6.2. berekende
stoechiometrische verhouding FeClg-dosering/HoS-verwijdering.
De eindconcentratie HoS wordt bepaald
door de gedoseerde overmaat, onafhankelijk
van de uitgangsconcentratie HoS.
Uitgaande van afb. 14 is het mogelijk voor
elke gewenste eindconcentratie bij elke
HoS-concentratie in de onbehandelde
gistingstank het specifieke FeCl3-verbruik

junctie van de gedoseerde hoeveelheid 41 %

per 1000m 0 3 gistingsgas te berekenen. In
afb. 15is dit geïllustreerd voor een aantal
HoS-concentraties in het onbehandelde gas.
6.6. Kosten
De chemicaliekosten worden bepaald door

— chemicaliekosten:
ƒ 0,50 per kg ijzeroer
ƒ 1,60 per kg silo-pellets
ƒ0,50 per kg NaOH
ƒ0,25 per kg FeCls
— energiekosten:
ƒ0,15 per kWh
— personeelskosten:
ƒ 30,— per uur.

Afb. 15 - (H2S) behandeld als functie van de per 1000m 0 3 gas gedoseerde hoeveelheid 41 %
FeCl3-oplossing, bij 1000, 3000, 5000 en 10.000ppm H2S onbehandeld.

, FeCl3-opl __
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TABEL V - De investeringskosten per methode.

Methode

Investeringskosten
Mechanisch- Bouwelektrisch kundig
Totaal

ƒ 14.000
gaszuiverkist
gaszuiversilo's ƒ 110.000
gaswasser
ƒ 42.000
FeCl.rdosering ƒ 30.000
(Het prijspeil is per 1 december

ƒ35.000 ƒ 49.000
ƒ 3.000 ƒ113.000
ƒ40.000 ƒ 82.000
ƒ 30.000 ƒ 60.000
1980 excl. BTW),

De investeringsonderdelen per methode
zijn hieronder samengevat:
— gaszuiverkist
kist + vulling, pompje, ventilator, condensvat, leidingwerk en appendages, betonnen
leidingenput;
— gaszuiversilo's
twee torens type Gentsch (één bedrijf, één
regeneratie), handomschakelbaar, compleet
met vulling, fundatieplaat;
— gaswasser
reactor, circulatie- en doseerpomp, leidingwerk en appendages, electrische installatie,
22 m 3 voorraadvat in betonnen opvangbak,
overkapping en fundering op staal;
— FeCl.ï-dosering
25 m 3 voorraadvat in betonnen opvangbak,
2 doseerpompen met overdrukbeveiliging,
leidingwerk en electrische installatie, fundering op staal.

gaswasser:

5 uur/week

FeCla-dosering:

2uur/week

Voor elke methode zijn de jaarlijkse kosten
per inwonerequivalent bepaald voor drie
waarden van de HoS-eindconcentratie, nl.
100, 250 en 1000 ppmHoS.
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen
vaste en variabele kosten. Zie afb. 16.
Aangenomen is dat:
— de gemiddelde gasproduktie 15l/(i.e. *
dag) bedraagt;
— gedurende de winter (4 maanden) geen
behandeling plaatsvindt gezien het lage
HL»S-gehalte van het gistingsgas.
8. Afweging tussen de verschillende
processen
De drie behandelde processen ter verwijdering van HoS uit gistingsgas kunnen op
grond van de volgende aspecten met elkaar
vergeleken worden:
— kosten bij vergelijkbaar rendement
— eenvoud/bedieningsgemak
— storingsgevoeligheid
— invloed op het slibgistingsproces
— invloed op het verdere zuiveringsproces
— hinder- en gevaarsaspecten

In tabel V zijn de investeringskosten
samengevat. De uitgangspunten bij de
dimensionering zijn:
— gasproduktie 1000m(13 per dag
— uitgangsconcentratie gistingsgas 5000 pm
H 2 S.
De personeelskosten per methode zijn geschat op basis van ƒ 60.000 per manjaar en
de volgende bestede tijd per methode:
— gaszuiverkist:
— gaszuiversilo's:

10 uur/week
5 uur/week

— gevoeligheid voor fluctuerende hoeveelheden, c.q. concentraties
— beschikbaarheid
— ervaring
Kosten bij vergelijkbaar rendement
(100-250ppm H2S inhet behandelde gas)
gaszuiverkist
gaszuiversilo
loogwassing
FeClß-dosering

ƒ0,33
per (i.e. * jaar)
ƒ 0,57 - - ƒ 0,58 per (i.e. * jaar)
ƒ 0,29 - - ƒ 0,30 per (i.e. * jaar)
ƒ 0,20 - - ƒ 0,21 per (i.e. * jaar)

(behandeling 8 maanden per jaar)

Afb. 16 - laarkosten per inwonerequivalent per methode voor H.ß-eindconcentraties 100,250 en
1000 ppm.
100ppmH 2 S

I IIIII IV

250 ppmH 9 S

I II III IV

1000 ppmH,S
0,60-

I IIIII IV

Eenvoud/bedieningsgemak
Van de drie alternatieven is de FeClgdosering het meest eenvoudig. Gaszuiverkisten moeten regelmatig een tijdrovende,
hinderlijke en niet ongevaarlijke regeneratieprocedure ondergaan. De loogwasser
moet regelmatig een zuur/wasbeurt ondergaan ter verwijdering van aangehechte
scaling. Bovendien is het systeem van de
loogwasser veel complexer dan de andere
systemen en vraagt een wat intensievere
bewaking.
De FeCl.s-dosering vraagt naast het regelmatig controleren van de pompcapaciteit
uitsluitend het enkele malen per jaar vullen
van het voorraad/doseervat.
Storingsgevoeligheid
Gaszuiverkist en FeCl 3 -dosering (bij juiste
verdunning) zijn nauwelijks storingsgevoelig.
De loogwasser is door de opbouw uit
meerdere elementen en door een onmisbare
pH-regelkring ontvankelijker voor mechanische en electrische storingen.
Invloed op het slibgistingsproces
Gaszuiverkist/silo en loogwasser hebben
beide geen invloed op het gistingsproces
omdat de HoS-eliminatie buiten de gistingstank plaatsvindt.
Wanneer de FeCls-dosering zoveel mogelijk
gelijkmatig en gekoppeld aan de menging
geschiedt, vindt geen storing van het
gistingsproces plaats. Wel is waargenomen
dat bij stootsgewijze dosering van grote
hoeveelheden FeCl.3de alkaliteit van het
slib daalt. Er treedt echter geen vetzuuraccumulatie, verlaging van de gasproduktie
en pH-verlaging op. Wel is gezien de verkregen ervaringen een zo gelijkmatig
mogelijke dosering van FeC^ wenselijk.
Invloed op het verdere zuiveringsproces
Omdat zowel proces als regeneratie van de
gaszuiverkist/silo geheel buiten het zuiveringsproces staan, is er geen wisselwerking
met datzelfde zuiveringsproces. De loogwasser levert als bijprodukt een alkalische
stroom die veel sulfiden bevat en periodiek
een zure stroom als gevolg van de zuur/
wasbeurten.
Bij terugvoer van de wasstroom naar de
aeratietrap van het zuiveringsproces neemt
de sulfidebelasting op het systeem toe en
wordt het risico van de vorming en emissie
van HaS groter. De chemische vastlegging
van sulfiden leidt tot vermindering van
stankemissie in de na-indikker en bij de
slibontwatering.

U B variabele kosten
•

va
vaste kosten
I :gaszuiverkist
II :gaszuiversilo
III :gaswasser
IV :FeCl3-dosering

Hinder- en gevaaraspecten
De regeneratie van gaszuiverkisten/silo's
is door de ploselinge overgang van anaëroob naar aëroob milieu en de aanwezigheid van methaan, waterstofsulfide en
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elementaire zwavel een vies en niet gevaarloos karwei.
Bij de loogwasser en de FeCl:»-dosering
moet aandacht gegeven worden aan het
omgaan met corrosie veroorzakende chemicaliën.
Gevoeligheid voor fluctuerende hoeveelheden, c.q. concentraties
T.a.v. dit aspect zijn er weinig kenmerkende
verschillen tussen de systemen te signaleren.
Beschikbaarheid
Vanwege de regeneratie van gaszuiverkisten/silo's en de zuur/wasbeurten van
loogwassers zijn deze systemen in het
nadeel tegenover de FeCl:s-doseerinstallaties, die continu kunnen blijven functioneren.
Ervaring
Met gaszuiverkisten/silo's is de grootste
ervaring opgedaan. Deze systemen werden
tot nu toe gewoonlijk ten behoeve van de
gistingsgasbehandeling gekozen.
Loogwassers zijn op een aantal grotere
installaties in aanbouw, maar dan hoofdzakelijk ten behoeve van de behandeling
van afgevoerde ventilatielucht van afgedekte procesonderdelen. Naast de experimentele FeClg-dosering op de rwzi Veenendaal is de toepasbaarheid van deze
methode ook onderzocht op enkele andere
installaties in Nederland. Op meerdere
inrichtingen in Nederland is men al tot
toepassing van deze methode overgegaan.
9. Conclusies
De keuze van de meest geschikte HoSverwijderingsmethode uit gistingsgas hangt
af van het type zuiveringsinstallatie en van
de plaatselijke eisen en de plaatselijke omstandigheden. De relatieve zwaarte van de
diverse afwegingscriteria zal dan ook niet
in alle gevallen hetzelfde zijn.
Van de drie onderzochte methoden is de
directe dosering van ijzer (III) chloride het
goedkoopst bij alle gewenste eïndconcentraties H 2 S in het gistingsgas. Bij eindconcentraties van 250-100ppm HoS bedragen de jaarkosten per inwonerequivalent
ƒ0,20-ƒ0,21.
Om deze reden zal deze methode dan ook
op zeer veel plaatsen de voorkeur verdienen boven de traditionele methode van
gaszuiverkisten/silo's en de alternatieve
methode van loogwassing.
10. Enkele opmerkingen t.a.v. te
gebruiken chemicaliën
In plaats van FeCls kan ook gedacht
worden aan de toepassing van FeS04 als
sulfide-precipitans.

Tipjevansluierovernieu

De kosten van FeSO izijn aanzienlijk lager
dan van FeCla, maar in dit geval is een
dure chemicalie-aanmaakinstallatie nodig
die de financiële aantrekkelijkheid van toepassing van dit Fe-zout dubieus maakt.
Eventueel is toepassing van FeSÛ4 te
overwegen, wanneer op de betreffende rwzi
of in de nabijheid daarvan een aanmaakinstallatie voor dit chemicalie aanwezig is,
bv. ten behoeve van defosfateringsmaatregelen. Wel moet dan rekening gehouden
worden met extra sulfidevorming uit
sulfaat.
Ook met de toepassing van de om financiële
redenen wellicht in aanmerking komende
ijzerhoudende beitsvloeistoffen moet voorzichtigheid betracht worden, omdat hiermee
naast ijzerionen ook andere metaalionen
(zware metalen) in het slib gebracht
worden die behalve het gistingsproces ook
de verwerkbaarheid van het slib nadelig
kunnen beïnvloeden.
11. Technische details
Informatie over de inrichting van de proefopstelling en een beschrijving van de
definitieve voorzieningen ten behoeve van
de FeCl:!-dosering op de rwzi Veenendaal
zullen binnenkort gepubliceerd worden in
de 'Klaarmeester'.
12. Verantwoording
De auteurs van dit artikel zijn de bedrijfsleider van de rwzi Veenendaal, de heer
Voos, en zijn medewerkers die het beschreven FeCls-doseringsonderzoek hebben
uitgevoerd, erkentelijk voor het verstrekken
van de gegeven die nodig waren voor de
opzet van het artikel, en voor het kritisch
doornemen van het manuscript.
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Op het verjaarsfeest van het 100-jarige Gemeentelijk Waterbedrijf van Groningen op
6 april jl. heeft mr. A. A. M. F. Staatsen,
plv-directeur voor de Milieuhygiëne, sprekend namens minister Ginjaar — die door
ziekte verhinderd was naar Groningen te
komen — een tipje opgelicht van de sluier
die tot 15 april ligt over het tweede
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening en de Beleidsnota.
De kern van de Beleidsnota vormt een
aantal doelstellingen en richtlijnen, waarmee bij de ontwikkeling van de openbare
watervoorziening rekening moet worden
gehouden. Uiteraard strekken zij in de
eerste plaats tot bevordering van een goede
watervoorziening, aldus spreker.
Zo gaat voor de bereiding van drinkwater
uit overwegingen van kwaliteit en veiligheid de voorkeur in de eerste plaats uit
naar zoet grondwater en vervolgens, afhankelijk van de omstandigheden, naar
geïnfiltreerd oppervlaktewater en naar
oppervlaktewater via een buffervoorraad.
Daarnaast geven de doelstellingen en richtlijnen ook de grenzen aan die bij verdere
ontwikkelingen in acht genomen moeten
worden. Dat wil onder meer zeggen dat
de toekomstige werken en winningactiviteiten zullen moeten voldoen aan milieuhygiënisch en ecologisch verantwoorde
condities; in gebieden met als hoofdfunctie
'natuur' zal verdere intensivering van
waterwinning alleen toelaatbaar zijn als de
belangen van natuur en landschap niet
worden geschaad.
Anderzijds zal het beleid dienen te zijn
gericht op een rationeel waterverbruik door
het tegengaan van verspilling in het algemeen, het bevorderen van hergebruik van
water met name in de industrie en de
ontwikkeling van apparatuur die, zonder
de volksgezondheid aan te tasten, minder
water verbruikt.
In de Beleidsnota wordt hieraan speciale
aandacht besteed. In vergelijking met het
eerste Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening 1972 wordt thans een
veel kleinere stijging van het specifiek huishoudelijk waterverbruik in de toekomst
verwacht. Zo wordt in de Beleidsnota dit
verbruik in het jaar 2000 op ongeveer
125 liter per hoofd per dag geraamd,
terwijl dit in het eerste structuurschema op
nog maar liefst 200 liter was gesteld.
Met betrekking tot de specifieke waterverbruiken in de verschillende industriebranches is eenzelfde ontwikkeling merkbaar. Mede onder invloed van de heffingen
in het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren vindt meer hergebruik
van water plaats; een ontwikkeling die er
in de toekomst toe zal leiden dat de
specifieke waterverbruiken per eenheid van
produkt eerder af dan toe zullen nemen.

