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BLAUW RAPPORT
OB OTTERENDE PROEVE3J BETREFFENDE DE UITl- ISSSLIHQSGAPACITBIT VA»

Ce.** TEGEN

MET DE IOHEHUITWISSBLAABS ALLASION C. DOSAB IST EH CECANQL.
Het doel van dit onderzoek was om na t@ gaan hoe d® uitwisselingscapaciteit
van de bovenganoemde ionenuitwisselaars zijn onder verschillende omstandigheden.
Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van het hier neven geschetst toestelletje*
Het omgekeerde lampeglas was van
boven en onder door een doorboor
de rubberen stop afgesloten. Door
de bovenste stop liep de steel van
een cilindrische druppeltreahter
en door de benedenste stop liep
een buis naar een 3-^egkraan. Deze
druçp<ïL
3-wegkraan maakte verbinding met
tre ct,4e.r
een decanteerfles en een maatglas.
De ionenuitwisselaar lag op een
metaalgaas en dit gaasje lag weer
o/^zoun-i's e.rj?Le. sop een glazen zeefplaat. De decan
teerfles is met water gevuld. Bij
het begin van dn proef wordt de
ionenuitwisselaar in het laapaglae
eerst luchtvrij gemaakt door via
do 3-^egkraan water langzaam in het
lampe glas toe te laten vloeien. De
lucht wordt dan tussen de korrels
ruboe.re.n
van de ionemiitwisselaar naar boven
toe weg gedrukt. Ken laat het watex
niveau net boven het niveau van de
ionenuitwisselaar uitstijgen. Door
onder het stijgen van het water in
het lampeglas zacht tegen het lampe
glas aan te tikken wordt het ont
o m &e--—
wijken van de luofrt^vergemakkelijkt
Ke.z.roL
Is het water in het lampeglas tot
la.mpe.Jt-CLSde vereiste hoogte gestegen dnn
sluit men de 3-wegkraan af naar de
richting van de deoanteerfles. Door
de drui'pol^reohter wordt mi een
bepaald volume (CaHSO,)„ oplossing
++
^ La.-z.in
van een bekend Ca
gehalte op de
fiL+a-rionenuitwisselaar gevoerd0 Nu werd
pL
middels de 3-^egkraan de vloeistof
in het larapeglas langzaam afgelaten
naar da maatcylinder. De eerste 50
cc werden weggegooid omdat dit watei
was. In de daarop volgende vloeistci
d'rt&u/&a KrtKa.n
werd het Ca++ gehalte bepaald.
De binnendlameter van het lampe•
glas 49 ra?» dus het bodemoppervlak
18.865 om .
Er werd gewerkt met een Ca(HS0^

maji4jLa.s.

opl. van bekende sterkte. Deze oploi
sing werd bereid door S0„ te leiden
in een suspensie van Ca(SO^). In de
meeste gevallen werd een sterkte
bereikt van +
Bij de vele proef«
nemingen is gebleken, dat een sterkte van 8f$> Ca(HS0^ fca.» worden be
reikt,. iïiervoor moet het calcium
sulfiet aan bepaalde eisen voldoen.

Vvelke die oison sija Ovaren ten ti.it3'? van <?-; r>?o!}fner'in><?*»n nos niot bekend.
Aanvankelijk werd als pe rcolat iesne1h ^ id'320~cm'' xjer uur aangenomen an des©
snelheid werd later terug gebracht op 300 om per uur, Bit doorstromingsvolume hield verband met de grote van het lasipegLiO en "aa de druppeltrechtcr.
De proevenseries werden begonnen .net de ion«aui twiaaelaar Allasion.
De hoeveelheid Allasion per proef gebruikt werd ampyrlaojt 'mjaald• Cr ™3rd
begonnen met 70 gr. Ia de uitloopvloeistof blekea no^; ?-a
te si.jrt. Telkens
werd de Allasionhoeveelheid met 10 gr. verhoogd. Dit vooronderzoek verfde
nogal tijd maar tenslotte bleek, dat 320 cm Ca(iioO^)?> v/elke 3o. U ;<rr. biaulfiet
per 1 bevatte, door 120 gr. allasion in 1 u. nagenoeg geheel oatkalkt werd. „ De
Allasion werd na+elke proef met een sterke keu'censoutoploseiag geregenereerd.
Zodat het met Na versadigd was.
Tijdens deze voorproeven bleek, dat het Allasion tamelijk veol ijzer bevatte.
Dit ijzer sloeg neer bij de Ca-bepaling mei ammonium oxalaat in zwak alcaliach
milieu. Het te gebruiken allasion werd nu ijzervrij door het ts regenereren
met 4 u. zoutzuur bij een temp. van + 50 C. Na dit gedaan te hebben werd van
het ijzer geen hinder meer ondervonden.
Er werden proefnemingen verricht met Ca(HS0. ),> oplossing van 3-5-8$ oterlcte.
"*

++

De vloeistof die uitstroomde werd per 100 en 50 cc op Ca
.^eanalTsoerd.
Tenslotte werd nog een serie proeven ingezet met een 5$ Ca(HS0^)2, naar vr-Tin
in de tijd van peroolatie gehalveerd werd.
Uit grafiek III - II - I ©n IV kan men zien dat de ionenuitwisseling Eich zeer
snel voltrekt.
Bij serie no. III was na percolatie van de le 300 cc bisulfiet de doorgelopen
vloeietof nog kalkvrij, zodat besloten werd een 2e hoeveelheid van 300 cc de
eerste te laten volgea0 De uitwisselingoapaoiteit werd als volçt berekend.
Verbruikt werden
1. 300 cc Ca(H3Q- )0 opl. bevattend© 5*94 Ca**/L » 1.732 gr. Ca"
n
2. 100 co
" 3 5.77 CaT/L - 0.57? fg. Ca"
2.359 gr. GaPer gram Allasion wordt dit 2359 „ 19.66 m

120

overs g akome ad s met

19.66

20

B

nr. Ca"

0.98 m. aeq.

De series II - I gaven een uitwiaoelingecap. te aian van respect.
0.81 en O.ól ra. aoquiv.
Hieruit volgt, dat Je uitwisseliagscapajiteit van !iot allanion dealt bij
verhoging v.ia de
concentratie.
Hierna.werd no/» een serie proefnemingen gedaan IV uet oea 5^ Ca—fcisulfietoplossi og
om na te gaan hoe de uitwiaseliagcapaeiteit veranderen ~CH. alC do doorstroom
snelheid 2 x verboot, werd, de doorntrooratijd dus gehalveerd v/er-'. Gevonden werd,
dat dan de uitwisselingecapaciteit sterk opliep. Ia dit geval wex'd de uitw.
cap. bijna verdubbeld.
Deze zelfde proeven werden nu herhaald met de ioaeruitwisselaar Dussariet.
Deze uitwisselaar werd eerst geregenereerd met tou ï^uur or alle aanwezige calcium
te verwijderen en daarna werd het dussariet met soa sterlat keukensoutoplossing'
behandeld.
Van belang was om na te gaan of dussariet uit hoefde van siin samenstelling
ook geschürt zou zijn om Ca(HSO^^-oplossing te oatkalken. Gebruikt werd een
4$ Ca-bisulfietoplossing. De doorstroomsnelheid werd weer photic!en op 300 cc je*
uur. Er werd geexperimenteerd met 100 gr. dussariet. p gepereoleerde vloeistof
werd telkens per 50 cc geanalyseerd op Ca
en ïïC0,~". De uitwisseling had zeer

D

snel plaats. In de 300 oc gepercoleerde vloeistof uerd geen Ca
meer gevonden,
het HSO^-ionen gehalte begon reeds na de 1 © 5° ce 3 oor gevloeide vloeistof te
stijgen. Pas bij de laatste 50 cc kon weer Ca**bepaald worden. Om na te gaan hoe

het met de HSO^

bindend vermogen ran het dusariet gesteld \met werd een 2e.

portie van 300 cc ge ^ercolterd jn nadnt das? g^he«! ttos d9org©lopen ward ia
hat dusariet het gehalte van HSO," bepaald door wassing mat NaCl-oploasing,
j
_
Dit bleek een hoeveelheid van 6'.40 ra gr. H3G^ t$ zijn. Dit is dus Beer
paring. Da uitwisseli^acsç» werd berekond uit do resultaten van do percalatia
van d© 1© hoeveelheid geparcoleerde Ca^SO^^ oplossing, dus uit 300 33 em
bedroeg I.25 te. aeq. Na grondige regeneratie met eon versadigde NaCl-oplossiag
werd proef I D herhaald bij dezelfde doorstroomsnelheid van 300 cc vier uur.
Gebruikt werd 600 oc CafHSO^)^ oplossing 43*56 8? OafHSO^)^ per liter en

37»34 gr. HS0^~ per liter. Telkens werd 50 co gepsrcoleerde vloeistof onder
zocht, Bepaald werden het HSO^"* gehalte en het Ca"gehalte. Hat Ca"gehalte werd
uitgedrukt ale CafHSO^)^» Ala maximum uitvr. cap. word hiorbij gevonden I.29 ia.
aeq. Ook bij II D werd na de proef de dusariet geregenereerd raet sterks zout
oplossing en het HS0^~ gehalte bepaald0 Van de 22,404 gr HS0^"~ dat doorgevoerd

was werd 13.4895 sr. teruggevonden in de doorgalopon vloeistof 8.9145 gr* HSO '
was door de dusariet vastgehouden. Gepoogd werd de dusariet wet. ?,<*?-rat ar te
regenereren maar helaas gelukt© dit niet, omdat da honva^Ih^i • beschikbare
zeewater (2 L) te klein bleek t© zijn.
Deze proef werd herhaald III D, Het Ca(HS0^)g oplossing bevatte ditmaal
39«79 gr* bisulfiet per L. en 34*30 gr. HS0^~ per L, Hiorbij moest echter
we.sens gebrek aan Ca(H30 ^oplossing na 450 oc poroolatie gestopt wo*d«n.
De volgends dag ia de proef voortgezet met een Ca(HuO )0 oplossing van
preeies diselfde sterkte. H@t merkwaardig© was nu, das 5® <!usax>ic-t toen weer
veel meer Cs"*©n H30~ opaam dan op het pint waarop da f.mj tavoran wee g^atopt.
Het is niet aiogelijé voor dit gedrag aen stork Iioudsade v.^rklarlng to gev<jn.
Ha de proef werd de dusariet weer geregonorc-crug m#t
1<$ SfaCl-oplossing,,
Voor deze regeneratie was 1600 cc NaCl oplossing. In d? doorgelopen vloeistof
werd per 100 cc het gehalte aan HSO ~ en Ca**bepaald.
.Godureace dc? proef ward door do dusariet gevoerd.
Ca"
HSO-j"
In de gepare. vloeistof werd gevonden
door de dusariet vastgehouden
nog aanwezig v.d. regeneratie
totaal

4728
609
4119
170

42Ô9

m gr.
m gr.

2058O m gr.
11796*5 "
8784
"

m gr.

Bij regeneratie van de dusariet teruggevonden»
4719 n &r* Ca"of 43O ra gr. Ca"te veel. Dit is waarschijnlijk het. gorolg van d©
zeewaterregeneratie, die onvoldoende geweest was an bovendien bevatte het
zeewatar zelf nog 450 mg Ca"per L.
Van de HSO^"* werd teruggevonden 3005 Q gr, Door het dusariet was opgenomen

8784 ra Sr* Dit is dus een verlies een verlies van 5779 m gr. HS0^~ of uitge
drukt in

fo ^77^ 100

» 28.2$. Dit verlies raoet toegeschreven worder aan de

omzetting van ÖS0^~ in HS0^~. De p^ bleef gedurende hst regenereren tussen 1.'5

terwijl de

van da keukenzoutoplossing f . 2 ma. Dit zal wel toe te schrijven

zijn aan de dusariet, dia een verbinding is van formalin© en sulfonzuren.
Na regeneratie werd weer do proef herhaald IV D. De atorlrte van de Ga(HSO^^—oplos
sing bedroeg 46.13 gr. CafHSO^Jg per liter en 39.57 (7?* HSO^~" por liter# D©
geperooleerd® vloeistof werd per ^0 cc geanalyseerd, Na het beeindigen van de
percolatie werd d <? dusariot j,^reje n ere c rd roet een 3Jo NaCl-oplossing. Natuurlijk
was ©r meer (4400 cc) Ma01-oplonain,j hiervan nodig.
Aan Ja"werd doorgevoerd 5-184 n gr.
toritg^evond çm in hei
^••»rcoî.'î-at
5^1
"
door dUBariet op^notn n 4—03 ra gr,
A at». HSC^"" werd doorgevoerd

23742 m /jr.

teruggevoerd in het poreolaat 17015

"

door dueariet o.n---nr>;,i«n

"

6627

Bij hot regenereren van de dusariet werd teruggewonnen aan Ca~i 5488 m gr.
on aan HC0," s 1533 m gr.» dus aan Ja"te veel 585 ^ -jr. en aan KSO
is -.einig
4 9''-'2 R> &r•'"Ere^en vrij het Ca' g?halte der regp n«r.a.t ie vi o- ist of is • - ing,
<îan blickt des« not; 308 ra gr. Ca" t» bevatten, -u*; wordt het te ve 1 aan gevonden
Oa"277 m gr. Dit te vael aan gevonden Ca"^ioet tot» t•? sc^r-l
aijn aan analyse—
fouten, onta taan bij de vole bepalingen (17). Het. /••rli-s aan HH0." in.
omgerekend
bedroeg 21%. Ter controls is to^n nog ®en pr >?f verricht onder
-.j .-J fde omstandig
heden 7 I'# 'Se 0.a(HS0)—oplossing bevatte 4Q*?$ gr.
;-er litop «n 41.17

S

*

gr. HSö
jjCZ liter. Na de proef ward do dusariet veer 0ver.l net --en
2C$ HaCI oplossing. Voor hat rogonersraa vvao 1.} 1. HaCl-jpioàsâag nodi*. De
sterlet? van dfr NaCl-oplossing aa&Icfc ni-H v?.~;l uit.
Totaal Oa/'opganomen tijdens do proef 4373*5' :n Jr°
Toru.g gfr?ona«3 hij de rej<5ns?atie
413 !
"
73V. 5 si gr.
hot lag a-'iavazfelijk niet in de bedoeling on de dusariet te r«gen©reap *odat das®
aa do proef w»rd uit,nawassen net gedostill*erd water. Toen
regeneratie toch
word -srriol't omdat blet*k dat bij dos<* pro^f minder Ga" "fas opgenomen, bleek dit
to kart aan OaV
Z'.iOT opinerlijk i.~3 ••»"enr/ol d.i ateods gunötiger resultaten w<ïlke het HSO"
gehalte b.-ïtr *?£~>n bij do Xaatsto proven» Hi-ruit souda conclusie getrokken
kanaka «orden dat hi*.; langer het dusariet wordt gebruikt, hor« ongevoeliger het
•ïordt voor HoG. . Om dit te controleren ^arr! nog e.jn proefneming gedaan met
duaarist, dat 11>? ni-.?t ooTder gebruikt was. (VI D)
Hoorgsroerd werd i

äßOy"

Ga"

tdPuggavoadsn in pare»

t'?14 ra gr.
524.5 "

I944O m gr o
13^34» 5 "

dor»r duoari^t otgnomen

4289.5 ra gr.

540%? m gr,

dû roä-.-ucrati-3 TO:î hat dusariet mot 1Q£ NaCl-oplossing leverde ops
ee.a Ca"

4238 ä jr. -a a?-a H'.'O^

3610

dus tótaal d^oïv?' laid 226-30 m gr. ESO "
3
w
tójmg ,ie:?o£.':3a
1.C45
7r,rlias

'035 » eT?.

=

JÎ.L12

02680

122—

=

26.6?o

Uit dö r-3jalt'\t«.*' van de proefnemingen m<?t •. v rariet r®g men wel concluderen
dft d>ss» ion-îî-uit^l S3«laar wol dagelijV: vorr biwlfi et oplossingen bruikbaar is»
Het da catioc^nuitr?isoolaar Cekanol T 150 zijn dosclfd» proc-faoming^r.- varricht
nis anx AllCiSion <->n 'hiBorint. Boae uitr>ino<-'l»sr v*as one ter beschikking gesteld

-5-

door de N.V. Industrielle '-ij. "Chemische Pro^ucton" te Amsterdam on was
reeds net Na verbadigd on dus g«reod voor dii-ect gebruik. H«t ot ortgcwicht
is O.76 gr per cm . Uitgogaan word van t^Pc ns 100 gr. cokasiol.
Bij de oorsto proofnorning I C was hot percolaat bruin gekleurd.
Naarmate pr me^r vlooistof rioorlioo, vmrd do klour steeds lichtor. Er
ontstond eon lichto trosbollv;. iJas aan hot oindo van de prosf werd d©
vloeistof bolder. Bij de ,?.j. en
proofnomina ward strands een he ld ore
•oa practlsch kïaurloz" vloeistof verkropen hij het porcolorsn. De ge
bruikte Ga(HG0^)o oplosaing bevatte 49 gr« sulfiot ;or litor overeenkomende
++
—
mst 9.70 gr. Ga
en 39.10 gr. HSO^ por liter. Reeds na do z"«. doorgepercoloerde
vloeistofvolumo van 50 cc begon het gehalte aon Ca**sterk too to nomen.
totaal doorgevoerd aaa
terug gevonden

Ga"$

door Cekanol opgenomen

6l60 ra gr.
1972
"

IISO- s

4188 m gr.

24829 ra gr.
21253 "
357^ m gr.

IIa regeneratie van de uitwisselaar raet 10£> NaCl oplossing werd teruggevonden
4171 ra gr. Ca"
ea 199*5 ra gr. KSO,"*.
3
__
Niot verantwoord kon worden bij hst Ca" 4188 - 4171 » 17 ra gr, ';n bij ïïno ~

357« - 1?9S , 1580 ra gr„_
Dit is dus voor hst HGO- een verlies vftfi — .
à
=» 6.4^
3
24829
De maximum uitwisselingscapaciteii is 1021 ra aoq. Ca°„*
Leao proef wVrd herhaald raet ©«a Ca(HS0j)2 oplossing bevattend© 47»47 ?r.
sulfiet per liter overeenkom ado met 9»40 gr. Ca" @a 38.20 gr, HSG~ por
liter. Bij iedere prosf wyrddte Ca**retentie van de Cekanol b^ter» Hierbij
waren de ionenbalanseai
doorgevoerd aan Ca" 5Ô4O ragr
aaa HSO,
22920 ra gr
ia percolaat terugg9gl400 "
20476
"
door Cekanol opgen. 424O mgr
• 2^,44
"
Na rogenaratio
toruggov.
4414 "
waarbij 611 m gr aanwezig waren in 65 cc
verschil
+
174 mgr
bewaarvloeistof.
3ij hot HSü.

moot men nog 65 cc bexïaarvloeistof in rekening Vronen mat
3
_
"
65 x 3^.20 a 2483 ra gr. Hr>0^ 9 dus totaal doorgevoerd
22920 + 2483 s 25403 "f!
totaal teruggevonden
verlies

24555 ^
S48 m%

'J4o
100 s 3 4 £
25403
De uit^'isslingc capacité it van II C was 1.41 ra gr. aeq. Ca".
<^c:"_-)ssi^Voor dr dordo on la-itat--* maal word dose proef herhaald met cr>n EU 1f i ~ t'bevat tonde
49.44 ij* Ca(HS0^)2 p^r liter overeenkomende raet 9.79 ffr» On" ca 39»® gr ES0^~*
m

por liter. I'e uit.-orcsten van deae proof leverden voor het Ca"een surplus van
111 ra gr. en voor K >0
son verlies van 0o64^«
3
He maxirun uitvi: solingsc^ .aciteit was 1,46 m gr. aoq. 3a**. Beschouwt men deze
3 laatste proefnemingen J&n ""»lijkt ook hior weers dat bij langduriger gebruik
van deselfde hoeveelheid uitwisselaars het verlies aan HSO ~ sterk terugloopt
- 3.4 — 0.64^). !><=> uitvrisselingecàpaciteit wor^t ©en weinig b^ter.
(1.21
1.41
1.4 J 'a gro aoq. Ca**).
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