De verwijdering van vluchtige koolwaterstoffen door beluchting

1. Inleiding
Het in Nederland gewonnen grondwater
bevat plaatselijk vluchtige gehalogeneerde
koolwaterstoffen. Uit onderzoek naar het
gehalte trichlooretheen (TRI, trichloorethyleen) en tetrachlooretheen (PER, perchloorethyleen) in het water van 232
grondwaterpompstations is gebleken dat het
grondwater op vijf pompstations meer dan
1 /tg/l trichlooretheen, en op vier pompstations meer dan 1/tg/1 tetrachlooretheen
bevatte [1].
In de EG-richtlijn van de Raad, betreffen-

middel van beluchting zijn, evenals bij de
verwijdering van opgeloste gassen (zoals
bijvoorbeeld kooldioxyde) twee factoren
bepalend, te weten [5]
1. Het thermodynamisch evenwicht tussen
de betrokken fasen (in dit geval water en
lucht), onder de in het apparaat heersende
condities van temperatuur en druk.
De coëfficiënt die de ligging van dit
evenwicht bepaalt wordt de 'verdelingscoëfficient' genoemd.
2. De snelheid van het stoftransport die
wordt bepaald door:
— de gemiddelde afwijking van het thermodynamisch evenwicht in het apparaat
('drijvende kracht');
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de water voor menselijke consumptie, gepubliceerd 17juli 1980,wofdt voor deze
gechloreerde koolwaterstoffen een richtniveau van 1/tg/l aangegeven. Momenteel
wordt voor deze stoffen door de Inspectie
voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne
een gehalte lager dan 1/ig/1 wenselijk
geacht. Verlaging van het gehalte Vluchtige
gechloreerde koolwaterstoffen, zo ver
mogelijk, doch minstens lager dan 1/tg/l,
is daarom in een aantal situaties noodzakelijk. Voor het verwijderen van vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen kan
gebruik worden gemaakt van adsorptie aan
actieve kool [2],beluchting [2] en in de
toekomst mogelijk van alternatieve adsorbentia [3]. In Zeist wordt door het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland jaarlijks
twee miljoen kubieke meter grondwater,
met een trichlooretheengehalte van
600 -800 /tg/l gezuiverd door filtratie over
actieve kool [2]. Dit kost ca. 10 cent/m :ï
gefiltreerd water [4].
De vraag rijst of een kostenbesparing kan
worden bereikt door het toepassen van
beluchting, eventueel in combinatie met
actieve kool.
In 1980 is het KIWA daarom in opdracht
van de VEWIN begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het verwijderen van onder meer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen door middel van
beluchting. In dit artikel wordt het
resultaat van een literatuurstudie weergegeven.
2. Theorie
2.1. Analogie met de verwijdering van
opgeloste gassen
Voor de verwijdering van in water opgeloste vluchtige koolwaterstoffen door

(1)

Cg
m = verdelingscoëfficient
C L = concentratie van de component in
de vloeistoffase (g/l)
C g = concentratie van de component
in de gasfase (g/l)
De verdelingscoëffient geeft de verhouding
aan van de concentratie van de component
in de vloeistoffase en de gasfase als bij een
bepaalde temperatuur en druk het evenwicht is bereikt.
In Amerikaanse literatuur wordt de
'partition coëfficiënt' meestal gedefinieerd

— de component een lage oplosbaarheid
heeft, en het dus gaat om een zeer sterk
verdunde oplossing;
— de component zich gedraagt als een
ideaal gas, hetgeen een redelijke aanname
is bij normale temperatuur en druk.
De orde van grootte van de verdelings-

(3)

RT
p
= verzadigingsdampspanning van de
component (Pa)
MW = moleculairgewicht (g/mol)
R = universele gasconstante = 8,3143
(J/Kmol)
T
= temperatuur (°K)
Substitutie levert dan de formule

CL

Cg
, en heeft dan dus de reciproke
CL
waarde.
De relatie C L = mC g is de verdelingswet
van Henri en veronderstelt een lineair
verband tussen de evenwichtsconcentratie
van een component in de vloeistoffase en
de gasfase, tot de oplosbaarheid van de
component in de vloeistof. Voor de gassen
waarmee we bij de behandeling van drinkwater te doen hebben geldt dit lineaire
verband [9].
Voor vluchtige koolwatertoffen geldt dit
lineaire verband ook als [8]

C
Weet men de verzadigingsdampspanning
van de zuivere component dan kan, als de
component zich gedraagt als een ideaal
gas, de verzadigingsconcentratie van de
component in de lucht worden berekend
uit de verzadigingsdampspanning met de
formule
Cga =

2.2. De verdelingscoëfficient
De verdelingscoëfficient is gedefinieerd als

als

CLS

MW

— de snelheid van transport per eenheid
van de 'drijvende kracht', welke het produkt is van het totale uitwisselingsoppervlak tussen water en lucht in het apparaat,
en een coëfficiënt genaamd de 'stofoverdrachtscoëfficient'.

m=

coëfficient voor vluchtige koolwaterstoffen
kan worden berekend uit de oplosbaarheid
van de component in water (C Ls ) en de
verzadigingsconcentratie van de zuivere
component in de lucht (C ga ), met de
formule [8]

C L s . 8,3143. T
m=

(4)

MW.p
Dit is de formule die Dilling [8] geeft
voor de berekening van de verdelingscoëfficient.
De verdelingscoëfficient van een aantal
vluchtige koolwaterstoffen is met behulp
van de headspace techniek gemeten door
Singley [7].
Voor iedere component is de verdelingscoëfficient bepaald bij vijf verschillende
concentraties tussen 0,1 en 100/tg/l bij
20 °C en 4 °C. De invloed van de concentratie op de verdelingscoëfficient bleek in
dit concentratiegebied zeer gering te zijn.
De invloed van de temperatuur op de
verdelingscoëfficient blijkt te kunnen
worden beschreven met de door Singley [7]
theoretisch afgeleide formule
1
1
l n _ = B0 + B 1 ( - )
m
T
T = temperatuur (°K)
B 0 = constante afhankelijk van de
component
B[ = constante afhankelijk van de
component (°K)
In tabel I zijn voor drie stoffen de waarden
van B 0 en Bt gegeven, met de hieruit
berekende verdelingscoëfficienten bij 10 CC
en 20 °C. Ter vergelijking zijn de verdelingscoëfficienten van een drietal voor
drinkwaterbereiding belangrijke gassen
opgegeven.
Singley [7] heeft de gemeten verdelingscoëfficient bij 25 °C van een aantal
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TABEL I - Waarden voor Bn en B\ en hieruit
berekende verdelingscoëfficienten van een drietal
gechloreerde vluchtige koolwaterstoffen, en verdelingscoëfficienten van een drietal gassen.
Bo

Comp.

B,(°K)

m.
10 °C

chloroform
16,499 -5310 9,62
trichlooretheen
14,451 -4489 4,10
tetrachlooretheen 16,007 -4875 3,38
kooldioxyde*
1,23
methaan *
0,043
zuurstof*
0,0398

m.
20 °C
5,07
2,39
1,88
0,94
0,034
0,0337

* gegevens ontleend aan [5], overige gegevens
ontleend aan [7],

vluchtige koolwaterstoffen vergeleken met
de met formule 4 berekende waarden.
In tabel II zijn voor drie vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen de berekende
en gemeten verdelingscoëfficienten bij
25 °C weergegeven.
TABEL II - Berekende en gemeten verdelingscoëfficienten van een drietal vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen bij 25 °C.
Comp.

m berekend*

m gemeten**

6.02
2,02
0,91

3,75
1,85
1,42

chloroform
trichlooretheen
tetrachlooretheen
* ontleend aan [8|
** ontleend aan [7]

Hieruit blijkt dat de orde van grootte van
de berekende verdelingscoëfficienten redelijk overeenkomt met de gemeten waarden,
doch dat meting noodzakelijk is voor het
verkrijgen van de juiste waarde.
2.3. De snelheid van het stoftransport
2.3.1. De stofoverdrachtscoëfficient
De stofoverdracht van de vloeistoffase
naar de gasfase per eenheid van uitwisselingsoppervlak kan voor vluchtige koolwaterstoffen, evenals voor gassen, worden
weergegeven met de formule [9]

o„

K L (C L — mC„)

0 l n = stofoverdracht per eenheid van
uitwisselingsoppervlak per tijdseenheid
(kg/m 2 sec.)
K| = stofoverdrachtscoëfficient (m/sec.)
m = verdelingscoëfficient
C L — concentratie v. d. component in de
vloeistoffase (g/l)
C g = concentratie van de component in
de gasfase (g/l).
De stofoverdrachtscoëfficient (K L ) welke
een maat is voor de stofoverdracht per
eenheid van uitwisselingsoppervlak en per
tijdseenheid, is een functie van de partiële
stofoverdrachtscoëfficienten in de vloeistoffase (kL) en de gasfase (k„). Hiervoor
kan de volgende formule worden afgeleid [9]

1

1

factor 3 te bedragen [5]. Enige getallen
voor gassen opgelost in water [5]:
vallende druppels kL = 0,7 . 10^ 4 m/sec.
bellen
kL = 1,5 . 10~ 4 m/sec.
wateroppervlak
k L = 0,5 . 10~ 4 m/sec.
De stromingsconditie in een beluchtingssysteem heeft volgens de penetratietheorie
een relatief geringe invloed op de overdrachtscoëfficient. Als dfemate van verversing van het oppervlak toeneemt, neemt
de tijd dat een vloeistofdeeltje zich aan
het grensvlak bevindt af, en neemt de
overdrachtscoëfficient toe.
De werkelijke waarde van de overdrachtscoëfficient, en de invloed van de stromingscondities op de overdrachtscoëfficient, zijn
in de praktijk veelal moeilijk vast te
stellen. Voor de totale stofoverdracht die
in een beluchter plaatsvindt is ook het
totale uitwisselingsoppervlak van belang
(zie par. 3.2.3.), en ook dit wordt beïnvloed
door de stromingscondities [10].

m

=- +—

(7)

k L kg
De partiële stofoverdrachtscoëfficient van
een component in de Vloeistoffase en de
gasfase is evenredig met de vierkantswortel
uit de diffusiecoëfficient van de component
in de betrokken fase [9]. Omdat de diffusiecoëfficiënt van gassen en vluchtige koolwaterstoffen in de gasfase veel groter is
dan die in de vloeistoffase (factor I0 4 ) is
de partiële stofoverdrachtscoëfficient van
deze componenten in de gasfase veel groter
dan die in de vloeistoffase (factor 100).
Mits de verdelingscoëfficient m niet te
groot is, kan gesteld worden K L — kLDe snelheidsbepalende stap ligt dus voor
genoemde componenten in de vloeistoffase.
Omdat aan het grensvlak evenwicht heerst,
is de concentratie in de vloeistoffase daar
mCg. De 'drijvende kracht' is dus C L —
mC„ de concentratiegradiënt in de
vloeistof.
KL

Voor in water opgeloste gassen is de orde
van grootte van de stofoverdrachtscoëfficient 10~ 4 m/sec. [9].De orde van grootte
van de stofoverdrachtscoëfficient van
vluchtige koolwaterstoffen kan in belangrijke mate verschillen, zoals blijkt uit de
volgende gegevens: chloroform ± 7.10^ 6
m/sec. bij 26 °C, beluchtingstoren met
gepakt bed, berekend uit gegevens van
Singley [7]; trichlooretheen ± 10~ 4 m/sec.
bij 10 °C, plaatbeluchter Gemeentewaterleidingen Amsterdam; trichlooretheen
± 1,5.10-* m/sec. bij 10 °C, beluchtingstoren met gepakt bed, berekend uit gegevent van een oriënterende proef van het
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland.
De stofoverdracht in beluchtingssystemen
blijkt goed te kunnen worden beschreven
met de penetratietheorie. Deze gaat ervan
uit dat in de grenslaag van het water met
de lucht geen snelheden loodrecht op het
grensvlak voorkomen door wervels, omdat
die niet doordringen tot het grensvlak. Dit
betekent dat het stoftransport uitsluitend
plaatsvindt door diffusie in de grenslaag,
welke voortdurend wordt ververst.
Afgeleid kan worden dat de volgende
relatie in dit geval geldt ([9]:

2.3.2. Het uitwisselingsoppervlak
Voor de totale stofoverdracht in een beluchter is de grootte van het uitwisselingsoppervlak een belangrijke factor.
De totale stofoverdracht van een component in een beluchter kan weergegeven
worden met de formule [9].
0 m = A . K L ( C L—mCg)
(9)
0 l n = totale stofoverdracht per tijdseenheid (kg/sec.)
K L = stofoverdrachtscoëfficient (m/sec.)
m = verdelingscoëfficient
A = uitwisselingsoppervlak (m2)
CL = concentratie van de component in
de vloeistoffase (g/l)
Cc, = concentratie van de component in
de gasfase (g/l).
Het vaststellen van het werkelijke uitwissëlingsoppervlak is slechts indirect mogelijk
[10]. Voor gepakte kolommen bijvoorbeeld
is het bevochtigd oppervlak niet altijd
gelijk aan het geometrisch oppervlak van
de droge pakking [10].

D

v-

7rtm

kj = partiële stofoverdrachtscoëfficient
in water (m/sec.)
D = diffusiecoëfficient (m 2 /sec.)
t m = tijd dat een vloeistofdeeltje zich aan
aan het grensvlak bevindt (sec.)
Aangezien de waarde t m per beluchtingssysteem verschilt, verschilt de waarde van
de stofoverdrachtscoëfficient per beluchtingssysteem. In de praktijk blijkt dit verschil niet groot te zijn en maximaal een

(8)

2.3.3. De factor K L .a
Omdat in de praktijk de waarde van de
overdrachtscoëfficient en het totale uitwisselingsoppervlak kunnen variëren met de
procescondities, en de invloed van de
procescondities op beide factoren afzonderlijk niet kan worden vastgesteld, wordt de
factor K L a gebruikt, a is het oppervlak
dat een volume-eenheid vloeistof heeft in
de beluchter.
2.3.4. De werkingsgraad
Als de factor K L a voor een bepaalde beluchter onder bepaalde procescondities bekend is, evenals de verblijftijd van de
vloeistof in de beluchter, kan berekend
worden welk deel van de maximaal ver-
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— de verdelingscoëfficient

wijderbare hoeveelheid bij t-*• oo van een
component kan worden verwijderd. De
coëfficiënt die de verwijderde fractie weergeeft wordt de werkingsgraad (K) genoemd, en wordt berekend met de formule [5]:
-Kia.t

— de diffusiecoëfficient in de waterfase
- het gehalte van de component in het
water
(10)

K= 1
K = werkingsgraad
K L = stofoverdrachtscoëfficient (m/sec.)
a = uitwisselingsoppervlak per volumeeenheid vloeistof (m 2 /m ;i )
t = contacttijd (sec).
De afname van een component in de
vloeistof kan nu berekend worden met de
formule [5]

(C0-Ce) = K(C0-Cs)
(11)
C„ = influent concentratie component (g/l)
CQ = effluent concentratie component (g/l)
C s = evenwichtsconcentratie component
t - eo (g/l).
C s is de concentratie die minimaal gehaald
kan worden bij de heersende temperatuur
en druk. Voor vluchtige koolwaterstoffen
geldt C s = o.
Bij formule 10 is aangenomen dat de
concentratie van de component in de lucht,
welke zich in de beluchter bevindt, niet
wordt verhoogd door de desorptie van de
component. Dit zal echter zelden het geval
zijn, zodat bij de berekening van de
werkingsgraad van een beluchter ook
rekening moet worden gehouden met de
concentratie van de component in de lucht.
De formules voor de werkingsgraad zullen
per beluchtingssysteem, bijvoorbeeld meeof tegenstroombeluchting, verschillen.
Zie bijvoorbeeld de formules 12en 13.
2.3.5. De invloed van procesvariabelen
op de factor K^a
De factor K L a kan voor een bepaalde
beluchter onder bepaalde procescondities
worden berekend als de contacttijd in de
beluchter bekend is, en de werkingsgraad
is bepaald. Omdat de factor K, a kan
variëren met de procescondities, kan door
het variëren van één procesvariabele, en
het bepalen van de werkingsgraad, de
invloed van die ene procesvariabele op de
k L a-waarde worden bepaald. Voor beluchtingstorens met een gepakte kolom en
tegenstroombeluchting wordt dit nader
beschreven in hoofdstuk 4.
3. Keuze van het beluchtingssysteem
3.1. Bepalende factoren
Van een vluchtige verbinding, die middels
beluchting uit het water moet worden
verwijderd, liggen bij een bepaalde temperatuur en druk een aantal belangrijke
factoren vast, en wel:

— het gewenste restgehalte van de component in het water.
Deze factoren bepalen in belangrijke mate
de eisen die moeten worden gesteld aan
het te kiezen beluchtingssysteem.
Wil men bijvoorbeeld een hoog verwijderingspercentage van een component, dan
dient het produkt van de factoren K L , a
en t zo hoog mogelijk te worden gemaakt
(zie formule 10).
Dit kan worden gerealiseerd door een
beluchtingssysteem te kiezen met een groot
uitwisseïingsoppervlak dat voortdurend
wordt ververst, en dat een langere contacttijd mogelijk maakt.
Tevens is het van groot belang dat het
water bij het verlaten van de beluchter
niet in aanraking komt met lucht welke de
component reeds bevat, omdat het gehalte
van de component in het water nooit
verder kan worden verlaagd dan tot die
concentratie welke in evenwicht is met de
concentratie van de component in de
lucht.
3.2. Enige beluchtingssysternen
Twee beluchtingssystemen voldoen aan de
hiervoor gestelde eisen, en zijn daarom
geschikt voor het verwijderen van vluchtige
koolwaterstoffen met een hoog verwijderingspercentage. Het zijn
— de plaatbeluchter;
— de torenbeluchter met een gepakt bed
of schotels.
3.2.1. De plaatbeluchter
Bij een plaatbeluchter, ook wel Inka
intensieve beluchter genoemd, stroomt het
water in een dunne laag over een geperforeerde plaat. Lucht wordt van onder
naar boven door de geperforeerde plaat
geblazen of gezogen, zodanig dat een
schuimlaag ontstaat. Het uitwisselingsoppervlak is daardoor zeer groot. Het
water komt door deze 'kruisstroom-beluchting' steeds in contact met 'verse' lucht
die de te verwijderen component niet
bevat. De drijvende kracht (concentratiegradiënt) is daardoor groot. Omdat door
de korte contacttijd tussen een volumeeenheid lucht en een volume-eenheid water
er relatief weinig van de component in de
lucht komt, is een hogere lucht/waterverhouding nodig dan bij die systemen
waarbij een volume-eenheid lucht langer
in contact is met een volume-eenheid
water. Een langere beluchtingstijd kan
slechts in beperkte mate worden gereali-

seerd door het dikker maken van de
schuimlaag, en zal dan ook voornamelijk
kunnen worden bereikt door het toepassen
van een lagere oppervlaktebelasting.
Voor het verwijderen van trichlooretheen
heeft het Waterleidingbedrijf MiddenNederland met een plaatbeluchter geëxperimenteerd [2].
Een verwijderingspercentage > 99 % werd
bereikt bij een oppervlaktebelasting van
6,8 m ;i /m' J .h en een lucht/waterverhouding van 80. Duidelijk blijkt dat voor een
hoog verwijderingspercentage een hoge
lucht/waterverhouding en een lage oppervlaktebelasting moet worden toegepast en
derhalve een omvangrijke installatie nodig
is. De grote hoeveelheid lucht, welk vanwege het geringe open oppervlak van de
gaatjes in de plaat een weerstand van enige
tientallen centimeters waterkolom ondervindt, zal relatief hoge energiekosten met
zich brengen.
Ook bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam heeft men de verwijdering van trichlooretheen met een plaatbeluchter onderzocht. Hierover zal in H-_>0een publicatie
verschijnen. In deze publicatie zal dit beluchtingssysteem daarom niet verder
worden behandeld.
3.2.2. De torenbeluchter
In een torenbeluchter wordt water boven
in de toren verdeeld over een gepakt bed
waarvoor diverse materialen kunnen
worden gebruikt, zie afb. 1.Ook kan het
water horizontaal over boven elkaar geplaatste schotels stromen, welke bestaan uit
geperforeerde platen. Bij toepassing van
schotels moet tegenstroombeluchting worden toegepast. Bij een gepakt bed kan
mee-, kruis- en tegenstroombeluchting
worden toegepast. Voor een zeer hoog
verwijderingspercentage is meestroombeluchting niet geschihkt, omdat het water
dat de beluchtingstoren verlaat in contact
staat met lucht die de te verwijderen
component bevat.
Tevens neemt bij meestroombeluchting de
'drijvende kracht' (concentratie-gradiënt)
af, omdat het evenwicht tussen de concentratie van de component in de vloeistofen de gasfase steeds dichter wordt genaderd. Zie afb. 2.
Voor een hoog verwijderingspercentage is
daarom bij meestroombeluchting een hoge
lucht/waterverhouding nodig. De maximale
werkingsgraad bij een bepaalde lucht/
waterverhouding (bij t-»- eo) kan worden
berekend met de formule [5]
I
K=
1 + m/R
K = werkingsgraad
m = verdelingscoëfficient
R = lucht/waterverhouding.

(12)
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concentratie

Afb. 1 Enigepakkingen voor beluchtingstorens

concentratie
in het water

bedhoogte

I

Ajb. 3 - Conventratieverloop
van een component
in water en lucht als functie van de bedhoogte
bij verwijdering uit water met
tegenstroombeluchting [10].

langrijker dan bij een gepakte kolom [10].
De toegestane variatie in de oppervlaktebelasting is bij een bepaalde schotel geringer, dan bij een gepakte kolom [10].
Ook zijn schoteis duur vanwege de constructie en de benodigde dure materialen
[10]. Het gebruik van een gepakte kolom
is dan ook aantrekkelijk vanwege onder
meer [10]:
— de eenvoudige en dus goedkope
constructie;
— het grote aantal vormen, afmetingen
en materiaalsoorten dat beschikbaar is;
Nemen we als voorbeeld trichlooretheen,
dat bij 10 °C een verdelingscoëfficient heeft
van 4,1, dan volgt hieruit voor de minimale
lucht/waterverhouding:
K = 0,5 - R,„in =
4
(50 % verwijdering *)
K = 0,9 - R!ni„ = 37
(90 % verwijdering *)
K = 0,99 ->• Rmil, = 406
(99% verwijdering*)
De werkelijk benodigde lucht/waterverhouding zal uiteraard hoger liggen omdat de
contacttijd in de praktijk slechts enige
minuten bedraagt.
Het systeem is dus alleen geschikt als een
niet te hoog verwijderingspercentage wordt
gewenst. Een groot voordeel is dat de
oppervlaktebelasting zeer hoog kan zijn
bij dit systeem. Afhankelijk van het soort
pakking, kan de oppervlaktebelasting worden opgevoerd tot enige honderden kubieke
meters per vierkante meter per uur.
Bij tegenstroombeluchting komt het water
dat de toren verlaat in contact met 'verse
lucht' waarin de component niet is opgelost.
Bij t-» oj kan daardoor een werkingsgraad
van 1worden gehaald.
* percentage verwijdering van de influentconcentratie.

in de gehele kolom is een zekere 'drijvende
kracht' (concentratie-gradiënt) aanwezig.
Zie afb. 3. De toelaatbare oppervlaktebelasting wordt in belangrijke mate bepaald
door de soort pakking en de procescondities, en is lager dan bij meestroombeluchting, omdat onder bepaalde condities
het water wordt opgestuwd door de naar
boven stromende lucht (hold up, zie par.
4.1.). Bij schotels is dit verschijnsel beAfb. 2 - Concentraüeverloop
van een component
in water en lucht als junctie van de bedhoogte
bij verwijdering uit water met meestroombeluchting [10].
concentratie

r concentratie
1 in het water

bedhoogte

— de grotere variatie die in de oppervlaktebelasting mogelijk is;
de geringere weerstand.
Een nadeel van een gepakte kolom is dat
deze moeilijk is schoon te maken. Tevens
zijn bij hogere kolommen herverdelers
nodig om de waterverdeling over de
pakking te verbeteren.
In het volgende hoofdstuk wordt nader
ingegaan op de torenbeluchting met een
gepakt bed en tegenstroombeluchting.
4. Torenbeluchting met een gepakte
kolom en tegenstroombeluchting
4.1. Technische aspecten
De weerstand welke de lucht ondervindt
in een gepakte kolom bij tegenstroombeluchting is, behalve van de pakking, afhankelijk van de oppervlaktebelasting van
het water en de snelheid van de lucht.
In afb. 4 is deze relatie weergegeven. Boven
een bepaalde luchtsnelheid vindt 'hold up'
plaats (zie afb. 4). De fysische betekenis
hiervan is niet geheel duidelijk [10]. De
consequentie van hold up is dat de luchtweerstand sterker gaat toenemen. Bij nog
verdere toename van de luchtsnelheid
treedt 'flooding' op. Het water wordt opgestuwd door de lucht. De weerstand die
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de lucht ondervindt wordt snel zeer groot
en het water wil niet meer omlaag stromen.
De 'flooding rate' is de maximale luchtsnelheid bij een bepaalde oppervlaktebelasting.
In de regel wordt een (lichtsnelheid toegepast welke 40 - 70 % bedraagt van de
snelheid waarbij flooding optreedt [10]. De
luchtweerstand bij het begin van 'flooding'
bedraagt in de praktijk ongeveer 1kPa
(10cm WK) per meter pakking [12]. De
luchtweerstand bedraagt in de praktijk
veelal 0,2 -0,4 kPa (2 -4 cm WK) [12].

Een pakking met een groot specifiek
oppervlak zal in de regel een groter uitwisselingsoppervlak opleveren. Het totale
uitwisselingsoppervlak zal echter in belangrijke mate worden beïnvloed door de
mate van bevochtiging van het totale
oppervlak van de pakking, en afhankelijk
zijn van [10]

4.2. De werkingsgraad
Theoretisch kan de volgende formule voor
de werkingsgraad worden afgeleid [5].
m
l_e-KL.a.t.(l
)

- de vloeistofverdeling in de kolom
(wandeffect);

K=~

(13)
m

-K,.a.t(l
-)
L
—e
R
werkingsgraad
overdrachtscoëfficient (m/sec.)
uitwisselingsoppervlak (m-/m :i )
verdelingscoëfficient
lucht/waterverhouding
contacttijd (sec.)

1
K =
KL =
a =
m =
R =
t =

Aangenomen is dat een propstroming
plaatsvindt. De factoren t, m en R zijn
gemakkelijk vast te stellen. De factor K L a
is echter afhankelijk van de procescondities
(par. 2.3.3.), en dient derhalve experimenteel bepaald te worden.
4.3. He! bepalen van Kia in de praktijk
Zowel de overdrachtscoëfficient als het
oppervlak per volume-eenheid water zijn
afhankelijk van de procescondities en de
toegepaste pakking.
Ajb. 4 - Invloed van luchtsnelheid en oppervlaktebelasting on de luchtweerstand bij tegenstroombeluchting.
AP = luchtweerstand (kPa); H = hoogte pakking
(in): v = luchtsnelheid (injh); L = oppervlaktebelasting water (in2lm3 . h).
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- de vloeistofverdeling boven de pakking;
- de vorm van de pakking;
- de grensvlakspanning, afhankelijk van
de vloeistof en het pakkingsmateriaal;

- de compactheid van de pakking, welke
afhangt van de manier van inbrengen
(storten of per stuk inwerpen), en aan de
wand geringer is dan in de rest van de
kolom;
- de oppervlaktebelasting.
Ook optredende golfjes op het grensvlak
van lucht en water verhogen het uitwisselingsoppervlak.
De stofoverdrachtscoëfficient hangt af van
de mate van verversing van het oppervlak,
welke wordt bepaald door de pakking en
de oppervlaktebelasting.
Voor het gemak wordt in de praktijk veelal
met een constant specifiek oppervlak gerekend [10]. Met een dimensie-analyse kan
worden afgeleid dat er in dat geval een
relatie bestaat tussen de stofoverdrachtscoëfficient, de diffusiecoëfficient en het
getal van Reynolds, dat de mate van
turbulentie aangeeft [10].
Voor één bepaalde component kan, voor het
systeem lucht/water bij een bepaalde temperatuur, worden afgeleid de betrekking [7]
KL = S R e "
(14)
K], = overdrachtscoëfficient (m/sec.)
Re = kengetal van Reynolds
8 = constante afhankelijk van de
component
n = constante afhankelijk van de pakking
De exponent n is onafhankelijk van de
component, en afhankelijk van de soort en
de afmeting van de pakking, en varieert
van 0,55 tot 0,88 [10]. De constante S is
afhankelijk van de component omdat de
diffusiecoëfficient er in zit.
Singley [7] vond voor %" Intalox zadels
n = 0,578, onafhankelijk van de component (9 verschillende vluchtige koolwaterstoffen).
De factor Svarieerde per component.
Omdat het getal van Reynolds recht evenredig is met de snelheid van het water,
en ook het uitwisselingsoppervlak varieert
met de watersnelheid, wordt ook wel de
volgende relatie gebruikt [13]

K , a = 8L>>
(15)
K^a = totale stofoverdrachtscoëfficient
van een volume-eenheid water (sec.^ 1 )
L = watersnelheid (opp.belasting)
(m/sec.)
S = constante afhankelijk van de
component
n
= constante afhankelijk van de
pakking
Ook in dit geval zal de coëfficiënt n
0,55 -0,88 bedragen.
De luchtsnelheid heeft in theorie geen
invloed op de factor K L a, als de snelheidsbepalende stap in de vloeistoffase ligt.
Sherwood [13] vond voor \" Raschig
ringen dat dit inderdaad niet het geval was
bij de verwijdering van kooldioxyde. Boven
een bepaalde luchtsnelheid echter nam de
factor K]a af, waarschijnlijk door beïnvloeding van de grootte van het uitwisselingsoppervlak.
4.4. Evaluatie van experimentele resultaten
AAA. Beschrijving van het experiment
Singley [7] heeft een experiment uitgevoerd
waarbij de verwijdering van negen vluchtige
koolwaterstoffen in een beluchtingstoren
werd onderzocht. De toren was gevuld met
Yt" zadels. De oppervlaktebelasting bedroeg 25, 50 en 60 m : ï /m- .h. De bedhoogte bedroeg 1,3, 1,8 en 2,8 meter. De
luchtsnelheid werd gevarieerd tussen circa
50 en 90 % van de snelheid waarbij
flooding optreedt. De watertemperatuur
bedroeg 26 °C. Omdat de meeste stoffen
in een extreem lage concentratie van hel
influent voorkwamen (veelal < 1/xg'1)
wordt in deze publicatie, in verband met
de nauwkeurigheid van de chemische analyse, de verwijdering van chloroform als
voorbeeld genomen. De chloroform concentratie bedroeg circa 30 /i/l.
4.4.2. De invloed van de contacttijd
In afb. 5 is het percentage verwijdering als
functie van de oppervlaktebelasting weergegeven.
Stel dat we een verwijderingspercentage
van 90 % willen, en dat de bedhoogte
door de bedrijfsomstandigheden maximaal
3 meter mag bedragen. Duidelijk blijkt dat
bij een lagere oppervlaktebelasting de range
van het verwijderingspercentage het hoogst
ligt, en dat een verwijderingspercentage
van 90 % alleen wordt gerealiseerd bij een
oppervlaktebelasting van 25 m 3 /m'- .h.
Omdat bij een lagere oppervlaktebelasting
de lucht/waterverhouding hoger kan
worden genomen dan bij een hogere oppervlaktebelasting, zou het hoge verwijderingspercentage bij 25 m ; ! /m 2 .h ook kunnen
zijn veroorzaakt door een hogere lucht
waterverhouding.
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Afb. 5 - Percentage verwijdering van
uit water door tegenstroombellichting
van de
oppervlaktebelasting.
Bedhoogten: 1,3 m; 1,8 in; 2,85 m.
Pakking: zadels 0,65 cm.
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4.4.3. De invloed van de lucht/waterverhouding
In afb. 6 is het percentage verwijdering als
functie van de lucht/waterverhouding
weergegeven, bij een oppervlaktebelasting
van 25 nV/m^/h en een bed'hoogte van
1,3 en 2,85 meter. Tevens zijn de berekende
curven ingetekend. Ze zijn berekend met
formule 13, waarbij gebruik is gemaakt van
de gemiddelde K t a-waarde van alle meetpunten. Duidelijk blijkt dat bij een bedhoogte van 2,85 meter nauwelijks een verhoging van het verwijderingspercentage
optreedt bij een verhoging van de lucht/
waterverhouding boven de 10.
Bij een bedhoogte van 1,3 m levert verhoging van de lucht/waterverhouding
boven de 10 nog wel een geringe verhoging
van het verwijderingspercentage op.
Als de contacttijd dus korter wordt genomen, moet de lucht/waterverhouding
verder worden verhoogd om het, bij die
contacttijd haalbare, maximale verwijderingspercentage te bereiken.
Voor het bereiken van een bepaald ver-

wijderingspercentage is er een maximale
lucht/waterverhouding te berekenen, waarboven verhoging nagenoeg geen verkorting
van de benodigde contacttijd oplevert.
Wenst men bijvoorbeeld een verwijdering
van chloroform van 90 % bij 26 °C en
een oppervlaktebelasting van 25 m 3 /nï- .h,
dan kan uit afb. 7 worden afgelezen welke
relatie er bestaat tussen de lucht/waterverhouding en de benodigde bedhoogte
(berekend). Verhoging van de lucht/waterverhouding boven de 17 heeft nauwelijks
meer invloed op de benodigde bedhoogte.
Heeft men een maximale bedhoogte van
3 meter ter beschikking, dan iseen lucht/
waterverhouding van 12 voldoende.
Uit gegevens van Kavanaugh [12] kan
worden afgeleid dat voor de verwijdering
van Vluchtige koolwaterstoffen met een
hoog percentage (99 %) de optimale lucht/
waterverhouding een factor 3 -5 maal de
verdelingscoëfficient bedraagt. In afb. 7
zijn deze waarden aangegeven.
Bij een verdere verhoging van de lucht/
waterverhouding wordt de benodigde
contacttijd relatief weinig korter.
N.B. Een verdere verhoging van de lucht/
waterverhouding wordt in de praktijk veel
toegepast, waarschijnlijk om het goed
functioneren van de beluchter te bevorderen. Een hogere luchtweerstand bevordert
een gelijkmatige waterverdeling. Onderzoek
zal moeten uitwijzen of een hogere lucht/
waterverhouding dan de berekende optimale waarde werkelijk nodig is.

Afb. 7 - De invloed van de
luchtlwater-verhouding
op de benodigde bedhoogte (berekend) voor een
verwijdering van chloroform van 90 % en 99 %
door
tegenstroombeluchting.
Oppervlaktebelasting
25 m^jm2 . h.
Pakking: zadels 0,65 cm.
k,a = 6,5 . 7 0 - 3 sec~K
Temperatuur 26 °C.
Verdelingscoëfficient
m = 3,5.
bedhoogte
20

Afb. 6 - Percentage verwijdering van
uit water door tegenstroombeluchting
van de
luchtlwater-verhouding.
Bedhoogten: H = 1,3 m en 2,85 m.
Oppervlaktebelasting
25 mslm2 . h.
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5. Onderzoek
Om vast te kunnen stellen welke de
mogelijkheden zijn van beluchting voor het
verwijderen van vluchtige koolwaterstoffen
en de economische consequenties daarvan,
heeft de VEWIN het KIWA opgedragen
experimenteel onderzoek op dit gebied te
verrichten. Omdat het functioneren van
een plaatbeluchter reeds wordt onderzocht
door een aantal waterleidingbedrijven, zal
het KIWA in eerste instantie experimenteel
onderzoek verrichten naar de toepassingsmogelijkheden van torenbeluchting met
tegenstroombeluchting voor de verwijdering van enige vluchtige gechloreerde
koolwaterstoffen.
Als op deze wijze voldoende gegevens zijn
verzameld over de mogelijkheden en beperkingen van dit proces, kan een economische evaluatie plaatsvinden die het
mogelijk maakt om in voorkomende gevallen een verantwoorde keuze te maken
van het toe te passen of te onderzoeken
proces, of eventueel de combinatie van
processen.
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