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S UMMARY

The Nato Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS) performed
a study on existing flue gas desulphurization processes.
In additiontO adescriptionof the processes itself data have heen collected on cost, efficiency, availability, energy losses and applicability.
The results have been published in twelve technical reports on the following processes: limestone/sludge, lime/sludge, double alkali/sludge,
seawater scrubbing, limestone/gypsum, lime/gypsum, double alkali/gy~sum,
dilute sulfuric acid/gypsum, sodium sulphite, magnesium oxide, carbon
adsorption and copper oxide° The results of the CCMS-study are summarized
in this report.
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I. INLEIDING

In de periode van 22 september |976 tot en met 10 november 1978 is onder
auspiciën van het Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS)
van de NATO een studie uitgevoerd over het ontwerp rookgasontzwaveling.
Het doel van deze studie was de evaluatie van de bekende en meest geavanceerde rookgasontzwavelingsprocédé’s. Daardoor kwam een overzicht
ter beschikking van hun respectievelijke voor- en nadelen. De studie
heeft geresulteerd in de publicatie van |2 technische rapporten en een
beknopte samenvatting. Voor gebruik in Nederland zijn de technische beschrijving van elk procédé en de belangrijkste cijfers samengevat.
Hoewel men rookgasontzwavelingsprocédé’s op verschillende wijzen kan indelen is gekozen voor een onderscheid naar eindprodukt. Aldus krijgt
men een indeling in drie categorieën:
|. Wegwerpprocédé’s, waarbij het produkt als afval wordt behandeld. Dit
kan inhouden verspreiding, o.a. voor bodemverbetering, storten in
vijvers, af laten stromen naar open water of storten in verlaten mijnen.
2. Gipsproducerende procédé’s welke ontworpen zijn om gips van een zodanige kwaliteit te produceren dat het als vervanger van natuurlijk
gips of als een stabiel afvalprodukt met goede storteigenschappen kan
dienen.
3. Regeneratieve procédé’s welke speciaal ontworpen zijn om SO2 te regenereren dat in geconcentreerde en bruikbare vorm aan de rookgassen
wordt onttrokken. In een tweede stap kan dit SO2 worden omgezet in
bijv. zwavelzuur of elementaire zwavel of, door middel van fysisehe
proeessen, in vloeibaar SO2.
Tabel ] geeft een indruk van de met fossiele brandstof gestookte installaties welke in december ~977 met êén van de 12 bestudeerde processen
waren uitgerust: in totaal ~46 installaties met een rookgasproduktie van
meer dan 60.000 Nm3/h, overeenkomen met een vermogen van ~ 20 MWeI.
Het totaal aantal bekende installaties, uitgerust met rookgasontzwavelingssystemen van deze omvang bedraagt ~47.

leen installatie met een vergelijkbaar vermogen van I MWe produceert
3000 - 3500 Nm3 rookgas per uur.
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Niet inbegrepen in deze 147 systemen zijn installaties waarop weliswaar
S02-verwijdering wordt toegepast doch welke een ander karakter hebben
dan centrales of industriële ketels. Het betreft hier zwavelzuurfabrieken,
dieselmotoren, smeltovens, vuilverbrandingsovens etc.
Daarnaast waren op genoemde datum nog ca. 500 zeer kleine installaties
(20.000 Nm3/h) met rookgasontzwaveling in bedrijf.

In de diverse hoofdstukken komen ook kostengegevens naar voren. Deze
zijn naar beste weten verzameld. De vergelijkbaarheid vormt een probleem
omdat er nationaal en lokaal verschillen bestaan in herverhittingstemperatuur, eisen t.a.v, het ontzwavelingsrendement, afschrijvingsduur,
rentevoet, inflatie etc. In de studie is waar mogelijk rekening gehouden
met dergelijke factoren en deze zijn ook vermeld in de technische rapporten.

Tabel I

Bekende processen in december 1977

Bekend ( > 60.000 Nm3/h)
Centrales

Industriële
ketels

In aanbouw
of gepland

Kalksteen/slib

13

0

31

10

Kalk/slib

I!

!

16

6

Double alkali/slib

0

5

6

2

Zeewaterreiniging

0

1

0

0

23

10

0

0

10

4

0

18

0

0

10

0

1

PROCES

Kalksteen/gips

Kalk/gips

Double alkali/gips

7

Verdund zwavelzuur/gips

Uit bedrijf
genomen

Natrium sulfiet

4

13

3

1

Magnesium oxide

i

1

1

3

Koolstofadsorptie

2

0

0

2

Koperoxide

0

1

0

0
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2. WEGWERPPROCED~’S
2.1. Inleiding
De in dit hoofdstuk aan de orde komende wegwerpprocédé’s zijn vermeld
in tabel 2. Daarnaast geeft figuur I nog een basisschema van de wegwerpprocédé’s. Voor de kalksteen, kalk en double alkali systemen geldt dat
benedenstrooms van de absorber een druppelvanger geplaatst is om waterdruppeltjes uit de rookgassen te verwijderen. Hierdoor worden de corrosie
en afzettingsproblemen benedenstrooms van de druppelvanger beperkt en
wordt tevens bespaard op herverhittingsenergie. De druppels zijn groot
genoeg om verwijderd te worden door een eenvoudige afbuiging van de
richting van de gasstroom. Met behulp van sproeiers wordt de druppelvanger
ontdaan van de neerslag om ter plaatse corrosie en erosie te beperken.
Roestvrijstaal en gewapend fiberglas polyester zijn veel gebruikte materialen voor de druppelvanger.
Nadat de rookgassen van vocht ontdaan zijn, worden ze herverhit om voldoende
rookpluimverspreiding te verkrijgen. De extra dispersie als gevolg van de
verhitting maakt het eenvoudiger om te voldoen aan S02 en NO immissiex
bepalingen en door de verhitting wordt ook de corrosie van de benedenstroomse uitrusting en leidingen verlaagd. Herverhitting kan plaatsvinden
op de volgende manieren:
- installatie van een gas- of olie-brander welke direkt loost in de
schoorsteen (meest gebruikt in Japan),
- installatie van stoomspiralen voor verhitting van rookgas,
- injectie van verwarmde lucht d.m.v, een stoomspiraal in de schoorsteen
en injectie van hete niet-gereinigde rookgassen.
Warmtewisselaars hebben weliswaar lagere investeringskosten, maar ze zijn
onderhevig aan afzetting en corrosie en de totale jaarlijkse kosten zijn
hoger. De vereiste herverhitting is veelal 17-44°C (USA) waarvoor |I00 J
per kg rookgas en per °C herverhitting vereist is.
Bij het zeewaterreinigingsprocédé bevatten de rookgassen weinig waterdamp
en is de rookgastemperatuur na reiniging laag. De mistvorming van het
proces is derhalve gering. De herverhitting zal in het algemeen niet meer
dan 25°C bedragen, omdat dan al voldoende pluimstijging en dispersie
wordt verkregen. De schoorsteenhoogte is maar 38 m.

Tabel 2 Wegwerpprocédé’s

Rookgasontzwavelingsproces
(voor het eerst in gebruik)

Reagens

Eindprodukt

Status

I. kalksteen/slib

CaCO3

CaSO3/CaSO4

Op commerciële schaal in bedrijf

Nat slib

(kolen en olie gestookt) (vooral U.S.A.)

CaSO~/CaSO~

Op commerciële schaal in bedrijf

Nat slib

(kolen en olie gestookt) (vooral U.S.A.)

Na0H of

CaSO3/CaSO~

Recent op commerciële sehaal in bedrijf

Na2 CO3
en

Nat slib

gekomen op industriële ketels met kolen-

(1933)

2. kalk/slib

CaO

(1972)

3. double alkali/slib
(1974)

stook (U.S.A.)

CaO of
CaCO3

4. zeewaterreiniging

Zeewater

Verdunde

Op commerciële schaal in bedrijf op

sulfaat

kleine oliegestookte ketels (Noorwegen)

oplossing

]
]

Fig. 1 Basisschema slurrie procédés,

In tabel 3 wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste parameters van alle bestudeerde installaties welke in de categorie wegwerpprocessen thuis horen.

2.2. Het kalksteen/slib procédé

2.2.]. Algemeen
De eerste kalksteenproeessen dateren van ]930. Op het Battersea Power
Station ~ondon Power Company) werd toen al een reinigingsinstallatie
geplaatst. Later volgde ook het London Fulham Power Station, maar om
milieuredenen mocht het effluent van de installatie al spoedig niet meer
op de Thames geloosd worden. Teneindevastafval te produceren werd toen het
ICE-Howden proces ontwikkeld dat voor het eerst werd toegepast op het
Sir John Power Station in Swansea, Engeland en later ook op de Fulham
centrale. Beide installaties werden voor de Tweede Wereldoorlog al
weer uit bedrijf genomen. In ]950 begon de Tennessee Valley Authority
op pilot-plant-schaal met dit procédé te experimenteren.
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Tabel 3 Samenvatting van de belangrijkste resultaten van de enquête

x

4,4
13,4
NB
NB
3
NB

NB

0,8

NB

NB

9

gemiddeld 0,4
gemiddeld 0,3
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In de jaren zestig werden opnieuw grote installaties gebouwd:
Rusland (1964), Japan (1966), de VS (1965) en West-Duitsland (1971).
In 1977 waren er al 14 kalksteen/slib systemen in bedrijf, waarvan 13
in de USA (met een totale capaciteit van 5640 M~~e) en I in Engeland
(Bankside). Daarnaast waren er nog 18 in aanbouw (cap. 7785 ~~e) en verkeerden er nog 13 in de planningsfase (cap. 5813 MWe).

Het kalksteen/slib procédé (zie fig. 2) is een nat reinigingssysteem waarin een mengsel van fijn gemalen kalksteen (CaCO3) en water in een absorptietoren in intensief contact gebracht wordt met de rookgassen. Het proces
verloopt in chemisch opzicht uitstekend, maar mechanische problemen als:
- trilling van de ventialtor
- erosie van pomp en pijp
- afzetting in de serubber, druppelvanger en de herverhit secties
- corrosie en erosie van pijpen en pompen
- slechte pH-controle,
komen in een aantal installaties nog steeds voor.
De problemen ontstaan veelal door een slecht ontwerp, slechte procesbeheersing en slecht onderhoud. Het systeem voldoet goed voor ketels gestookt met kolen en olie. Bij de kleine eenheden met een lage bedrijfsfactor kunnen kapitaal en arbeidskosten een begrenzende factor vormen.
Indien de slibvijver in een later stadium als constructiebasis gebruikt
zou worden kan een slih indikkingsstap of een oxidatiestap noodzakelijk

zijn.

Op korte termijn zijn de vooruitzichten in de VS voor dit systeem goed
te noemen; op langere termijn za! dit sterk afhangen van de ontwikkelingen
van andere systemen. Vanwege de slibproduktie en de vereiste grote hoeveelheden kalksteen zijn de systemen op dit moment beperkt tot dun bevolkte
gebieden, goedkope grond en beschikbaarheid van kalksteen.
Waterzuivering kan in bep~alde gebieden, vooral de dichter bevolkte,
vereist zijn.
Een opmerkelijke ontwikkeling in kalk en kalksteen systemen is de ontdekking dat de aanwezigheidvanMg+~ionenin de absorber-slurrie de afzetting
redueeert en de snelheid waarmee SO2 wordt verwijderd doet toenemen. Als
++
basis voor de toevoeging van 3 tot 5% Mg -ionen wordt wel gebruik gemaakt
van een van de volgende verbindingen: MgSO3, MgO, MgCO3 of Mg(OH)2.

t

CLEAN GAS

FLUE GAS

L[ME STORAGE

SLUDGE
~ DISCHARGE

SCRUBBER

MIST
ELIM~NATOR

FAN

PUMP1

PUMP2 PUMP3
THICKENER
PUMP 4

Fig. 2 Schema van het bisschoff -lime proces.

PUMP5 LI~EM[LK
MIXlNG TANK
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Andere methodes voor beperking van afzettingen in de absorber zijn de
toevoegingen van gipskristallen of de bedrijfsvoering met een niet-verzadigd systeem. Ook kan door geforceerde oxidatie met het slib in de absorptiebewaartanks de afzetting gereduceerd worden terwijl tevens de ontwatering beter verloopt.

Chloriden kunnen corrosie veroorzaken benedenstrooms van de reinigingssecties afhankelijk van het chloride-gehalte in de gebruikte brandstof
en de mate van hergebruik van proceswater (opbouw grotere concentratie).
Bestrijden van dit probleem is mogelijk door:
- gebruik te maken van de prescrubber en deze vloeistofstroom gescheiden
te houden van die van de S02-absorber,
- aanpassing materiaalkenze,
- verhoging van de stroomsnelheid van de slurrie,
- reinigen van proceswater.
De laatste stap kan bij bepaalde chloride-gehalten zelfs noodzakelijk zijn.

2.2.2. Procesbesehijving
Het principe van alle kalksteenreinigingssystemen is gelijk. Wanneer de
kalksteen-waterslurrie in contact komt met de S02-bevattende rookgassen
wordt de S02 geabsorbeerd in de slurrie en reageert met de kalksteen onder
vorming van onoplosbaar slib bestaande uit o.a. gips (CaSO~.2H20) en
calciumsulfiet-hemihydraat (CaS03.½H20). Dit wordt gestort in een vijver,
vallei e.d. De rookgassen gaan na reiniging door een druppelvanger en
worden vervolgens na herverhitting geloosd. In de absorber treden de
volgende overall-reacties op:
SO2 + CaCO3 + ½H20 ÷ CaSO~.½H20~ + CO2i
S0~ + CaCO~ + 2H20 ÷ CaSO4-2H20+ + CO21
(Een meer uitgebreide beschrijving van de optredende reacties is in de
hoofdrapporten te vinden).
Theoretisch is er I mol (100 gram/grammol) kalksteen nodig per mol SO2
(64 gram/grammol) die wordt verwijderd. Bij een aanname van een overmaat
van 20% t.a.v, de stoichiometrisch vereiste hoeveelheid en rekening
houdend met een zuiverheid van de kalksteen van 95% is ca. 2 kg kalksteen
per kg verwijderde SO2 nodig. In de VS is de overmaat +10% tot +70%,
in Japan -5% tot +20%.

Droog slib gevormd in het kalksteen proces bevat calciumsulfiet-hemihydraat, earbonaten, vliegas en gips, niet-verbruikte kalksteen en verontreinigingen. De hoeveelheden calciumsulfiet-hemihydraat en gips hangen
af van het systeem-ontwerp maar indien gelijke hoeveelheden worden aangenomen is de hoeveelheid droog slib ca. 2,75 kg per kg verwijderd S02.
Wanneer m.b.v, een venturiserubber vliegas verwijderd wordt, wordt deze
vliegas eveneens met het slib vermengd.
Het uiteindelijke ~lib bevat minstens 20% vrij water.

2.2.3. Beschrijving van de onderdelen
De venturiscrubber is het eerste onderdeel. Er wordt naast vliegas nog
een beetje SO2 verwijderd. ¥1iegasverwijdering voor de absorber is nodig
om de corrosie problemen te beperken. De venturiscrubber heeft als voordeel boven een electrostatische precipitator (ES~) voor vliegasverwijdering, dat de venturi de rookgassen koelt en het luchtvoehtgehalte doet
stijgen voordat deze de absorber-sectie binnengaan (bij een ESP is een
aparte koeler en luchtbevochtiger vereist).
Gangbare ontwerpen voor de S02-mbsorber zijn:
- een vast bed,
- een bewegend bed,
- een horizontale of verticale sproei-installatie.
De sproei-installatie wint veel terrein vanwege de eenvoud van de uitvoering.
Omdat de scrubber bestand moeten zijn tegen corrosie, slijtage en afzetting zijn ze meestal gemaakt van:
- roestvrijstaal of
- zacht staal met een zuurbestendige coating zoals fiberglas
gewapend met polyester, rubber of glas.
Door de belastingvariatie van de ketel varieert ook de belasting van de
scrubber. De scrubber moet zich voor het behalen van een optimale reiniging aan deze aanwijzingen vlot aanpassen. Bij de grotere installaties
wordt de flexibiliteit daarom veelal verhoogd door het plaatsen van
meerdere (en dus kleinere) modules die afzonderlijk bedíend kunnen worden.
Alleen goed getrainde te~hnici en goede automatische controlesystemen
zijn in staat om de snelle variaties in de ketelbelasting en rookgascondities te volgen. In Japan zijn hiermee de beste resultaten geboekt.

Kalksteen wordt fijn gemalen tot ca. 325 mesh (0,04 mm korrels) en daarna aangemaakt met water tot een slurrie. Dit gaat eerst naar een voedingstank en vervolgens naar een absorber-opslagtank, waar het gemengd
wordt met effluent van de absorber. De slurrie gaat vervolgens naar de
absorber en de effluent gaat daarna weer terug n~ar de opslagtank.
Slurrie van de absorber-opslagtank gaat ook naar de venturi-opslagtank
en van daar naar de venturi om vliegas te scrubben. De slurrie gaat
daarna weer terug naar de venturi-opslagtank en vandaar naar een slibbehandelingsinstallatie. In som~nige ontwerpen is er alleen één opslagtank voor zowel de venturi als de absorber.
Daar waar percolatiewater en uitlogen een probleem kan zijn of wanneer
de slibvijver later als constructiebasis dienst gaat doen, wordt het
slib ingedikt alvorens het gestort wordt. Het vrijkomende water gaat
weer naar het proces terug. Indikken kan d.m.v.
- slibindikkers,
- vacuum filtratie
- toevoeging van chemicaliën.
In de indikker neemt het vaste stof gehalte toe van 10 tot 40%. De vereiste terreingrootte voor de slibopslag varieert van ca. 20 ha (kleine
eenheden) tot 400 ha voor de grote.
Er is een nauwgezette pH-controle nodig, vooral bij grote belastingwisselingen. Deze is voor:
- verse slurrie 7,0 - 7,5
- recireulerende slurrie 5,2 - 6,2 (van de S02-absorber)
- venturi reiniger 5,2 - 6,5

2.2.4. Voor- en nadelen
Als voor- en nadelen zijn te noemen:
Voordelen
I. Het principe is eenvoudig en bestaat uit weinig stappen.
2. De investerings- en jaarlijkse lasten zijn relatief laag.
3. Een S02-verwijderingsrendement tot 95% is haalbaar.
4. De 2-traps behandeling van rookgassen maakt gelijktijdige verwijdering
van SO2 en vliegas mogelijk.
5. Er is veel ervaring met dit proces opgedaan.
6. Het proces is niet erg gevoelig voor vliegas.

Nadelen
1. Grote hoeveelheden afval moeten op een acceptabele wijze gestort worden.
2. Indien niet nauwkeurig ontworpen en zorgvuldig bediend zijn kalksteensystemen gevoelig voor afzetting, verstopping en erosie waardoor de
bedrijfsvoering regelmatig onderbroken kan worden.
3. De scrubber vereist hoge vloeistof/gasverhoudingen waardoor grote
pompen met een hoog energieverbruik noodzakelijk zijn.
4. Wanneer het sulfiet-gehalte hoog is, zijn de bezinkeigenschappen van
het slib gering. Door geforceerde oxidatie en magnesiumtoevoeging kan
het sulfietgehalte verlaagd worden.

2.3. Het kalk/sllb procédé

2.3.]. Algemeen
Het kalk/slib procédé wordt toegepast op plaatsen waar niet alleen voldoende ruimte beschikbaar is voor slibdumping maar ook kalk in grote
hoeveelheden verkrijgbaar is. Het is niet de oplossing voor de lange
termijn vanwege de stijgende kosten en de steeds strengere eisen die
men van overheidswege stelt aan de afval- en vaste afvalstromen. Vanwege
de vereiste noodzakelijke ruimte voor het dumpen van slib kon deze technologie zich beter ontwikkelen in de V.S. dan in Japan of Europa. Als
ontzwavelingsmiddelen maakt men wel gebruik van goedkope kalk, carbidslib of alkalische vliegas. Het proces is nu goed ontwikkeld en de R&D
beperkt zich dan ook meer tot de mechanische problemen. Op dit moment
zijn 12 installaties uitgerust met dit systeem, waarvan i] op centrales
(totaal 3125 MWe). Vijf installaties zijn nog in aanbouw.

De toevoeging van magnesium in ion-vorm heeft hier uiteraard dezelfde werking
als bij de kalksteen procédé’s zodat voor de beschrijving ervan wordt
verwezen naar kalksteen/slib reiniging. Dit geldt ook voor de toename
van de chloride-concentraties.

2.3.2. Procesbeschrijving
Na het verlaten van de verbrandingskamer passeren de rookgassen eerst
een vliegasverwijderingsinstallatie voordat ze de rookgasontzwavelingsinstallatie in gaan (zie fig. 3). De reiniging geschiedt in een twee-
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Fig. 3 Het kalksteen slib procédé op de Cholla power plant.
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trapsinstallatie waarna de gassen de druppelv~nger ingaan. Ter voorkoming
van dauwpunt-corrosie en om de afvalgasstroom te verbeteren, zijn vervolgens een herverhitter en een ventilator noodzakelijk voordat de rookgassen de schoorsteen ingaan.

In grote lijnen spelen zich de volgende reacties bij de S02-verwijdering
af:
CaO + H2Ò

÷ Ca(OH)2
Ca (OH)2 + SO2 ÷ CaSO3 + H20
CaSO3 + ½02
÷ CaSO~
Daarnaast wordt er ook nog calciumcarbonaat gevormdo Storten van het
afval vindt plaats in een slibvijver, een vallei al of niet met een
kunstmatige dam (bijzonder kostenverhogend) etc. De pH van de slurrie
is 8-10; een lagere pH kan gipsafzetting veroorzaken en een te hoge
carbonaatafzetting.

2.3.3. Beschrijving van de onderdelen
In de venturi-scrubber, wordt eerst vliegas verwijderd en een
kleine hoeveelheid SO2. Indien er verkoopmogelijkheden voor vliegas
zijn, verdient een ESP boven een Venturi de voorkeur (droge vorm). In
dat geval zijn er bovendien een koeler en een rookgasbevochtiger (na
de ESP) noodzakelijk om de rookgassen na vliegasverwijdering te koelen
tot ca. 50°C. Door de vliegasverwijdering wordt de afzetting in de absorber beperkt. Geforceerde turbulentie (ventilatoren) is noodzakelijk
voor voldoende contact van de lucht met de vliegas in de venturi. Na
reiniging worden de rookgassen van vocht ontdaan en na verhitting geloosd.

SO2 Absorber
De absorher is het eerste rookgasreinigingsonderdeel. De uitvoeringsvorm is meestal:
- een venturi of
- een absorber met turbulent contact (toren met plastic tooster) of
- een mergel-bed absorber of
- een sproei~oren of
- een toren met geperforeerde plaat
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Bij de ontwikkeling van natte scrubbers heeft men te kampen gehad met
de volgende problemen:
- extreme afzetting en overbelasting van de scrubbers, vaak veroorzaakt
door simultane S02-reiniging en vliegasverwijdering
- laag absorptie~rendement bij eentrapsuitvoering
- overbelasting en vermoeiing van de sproeiers
- laag rendement van de druppelvanger
- afzetting en corrosie van het herverhit-onderdeel
- afzetting, erosie en corrosie van de ventilator
- noodzaak tot nauwgezette pH controle

Verbeteringen zijn aangebracht d.m.v.:
- een ESP voor de scrubber te plaatsen
- meertraps serubbers te installeren
- verbetering van de reinigingsvloeistof, pH controle, straalpijpontwerp en keuze van materiaal
- installatie van cyclonen tussen scrubber en druppelvanger
- directe herverhitting, bijv. d.m.v, branders i.p.v, warmte-wisselaars
- plaatsing van een ventilator bovenstrooms van de scrubber
- toevoeging van buffer-chemicaliën

Vanwege de noodzakelijke bestendigheid van scrubbers tegen corrosie,
erosie en afzetting worden ze veelal gemaakt van vloeistaal met zuurbestendige bekleding, met fiberglas versterkt polyester, bekleed met
rubber etc. De ondergrond is vaak van roestvrijstaal (onderhevig aan
"put-erosie"), hoogwaardige nikkellegeringen (duur) of met fiberglas
versterkt polyesther (zwak).

De belastingwisselingen worden vooral bij de grotere eenheden opgevangen
via het afsluiten van modules, welke derhalve zo klein als (economisch)
mogelijk worden ontworpen. Door het optimaal volgen van de variaties
blijft het verwijderingsrendement hoog.

Kalk kan in gemalen vorm aangevoerd worden. Watertoevoeging is nodig
totdat de concentratie van de vaste stof ]5-25% bedraagt. De slurrie
gaat eerst naar de voedingstank en dan naar de absorbertank (menging
met het absorber effluent). Van de absorberbewaartank gaat de slurrie

-23-

door de absorber en dan via de absorberbewaartank naar de venturi-bewaartank. In de venturi wordt, indien geen ESP wordt gebruikt, met deze
slurrie vliegas ingevangen. Uiteindelijk wordt de slurrie opgeslagen
(in een bezlnk-bassin bijvo) om een laatste behandeling te ondergaan.
In gebieden waar geen bezwaar is tegen het indringen van verontreinigd
water in de bodem wordt het afvalslib zonder meer gestort (in een vijver) o
Daar waar uitloging een probleem kan vormen is ontwateríng vooraf nodig. Het vrijkomende water gaat of terug naar het systeem òf wordt
gezuiverd (te veel chloride-ionen). Daar waar de grond duur is, is indikking noodzakelijk tot 20% vochtgehalte dom.V, clarifiers, in,
dikkers en vacuümfilters. Indien de slibvijver later als constructiebasis dienst gaat doen is daarnaast nog toevoeging van speciale verbindingen noodzakelijk.
Een volledig gesloten kringloop, waarbij geen water geloosd wordt op
open water is bereikt op Sherburne County Station, Becker Minnesota.
In dergelijke systemen is de kans op een te grote verhoging van de
chloride-ion concentratie (vooral bij kolenstook) aanwezig.
De kalkdosering bedraagt 1,0 - |,25 maal de stoichiometriseh vereiste
hoeveelheid. Een pH-controle van ~ 0,5 t.o.v, het optimum is wenselijk
om afzetting en verstopping te beperken. Deze pH-waarden zijn:
- ca. 10,0 in de verse slurrie
- 5,5 - 10,0 in de recirculerende slurrie
- 8,0 - 10,0 in de eerste trap van de scrubber

2.3.4. Voor- en nadelen
Als voor- en nadelen kunnen resp. genoemd worden:
Voordelen:
I. Het principe is eenvoudig en bestaat uit weinig stappen.
2. Veel jaren van experimenteren hebben geleid tot het goed ~eheersen
van de procesgang.
3. De investerings- en jaarlijkse lasten zijn relatief laag.
4. Het verwijderingsrendement voor SO2 is hoger dan 90%.
5. De tweetraps behandeling van rookgassen maakt gelijktijdige verwijdering van SO2 en vliegas mogelijk.
6. Vliegas heeft geen invloed op het proces als zodanig.

Nadelen:
I. Bij slecht ontwerp ondervinden kalksystemen hinder van afzetting,
verstopping en erosie. Overmaat lucht, pH, vliegas, verblijftijd in
de reactietank en de aanwezigheid van NO2 in de rookgassen zijn factoren die hierop invloed uitoefenen.
2. Vliegas oefent een nadelige invloed uit middels erosie in de wascyclus en door toename van de belasting van de indikker.
3. Grote hoeveelheden afval moeten op een verantwoorde wijze gedumpt
worden.
4. Het slib heeft slechte bezinkeigenschappen als gevolg van een hoog
sulfiet-gehalte.

2°4. Het double alkali/slib procédé

2.4.1. Algemeen
Dit vrij recent ontwikkelde procédé is ontworpen om verschillende problemen te overwinnen die voor kunnen komen bij kalk/kalksteen procédé’s
zoals afzetting, verstopping en erosie. Het double alkali procédé maakt
namelijk gebruik van een oplosbaar absorbent. (De goedkope grondstoffen
en de eenvoudige procesvoering zijn de belangrijkste voordelen van de
kalk/kalksteen systemen).
Het proces is daar bruikbaar waar ruimte beschikbaar is voor slibstort
en kalk of kalksteen lokaal goedkoop verkrijgbaar is. Het systeem is
inmiddels goed ontwikkeld, heeft geén hoge graad van vliegasverwijdering nodig om toch goed te functioneren, is erg goed aan te passen
aan wisselende S02-concentraties in de rookgassen en is ongeveer even
duur als kalk/kalksteen reinigende procédé’s. Het procédé is vooral
veelbelovend voor kleine industriële ketels waar een gering onderhoud
en hoge bedrijfszekerheid essentieel zijn.
Pilot plant studies begonnen in 1973 en de eerste kleine units werden
al in 1974 gebouwd. Eind 1977 waren er 5 (nog) in bedrijf, alle op industriële ketels. Volgens de planning zullen eind 1979 drie centrales
met dit systeem uitgerust zijn.

2.4.2. Procesbeschrijving
In het double alkali/slib procédé (zie fig. 4) wordt SO2 geabsorbeerd
door een cireulerende alkalische oplossing die tegen de gasstroom in
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gesproeid wordt. Deze oplossing gaat naar tanks waar kalk of kalksteen
wordt toegevoegd. Het dan gevormde natriumbisulfiet wordt ontbonden in
natriumsulfiet en S02 welke laatste reageert met de kalk onder vorming
van calciumsulfiet en calciumsulfaat dat neersla~t en verwijderd wordt
d.m.v, bezinking of vacuümfiltratie. Het slib kan dan gedumpt worden.
Het natriumsulfiet gaat weer terug naar de serubber. Een klein deel
van de natriumzouten zal verloren gaan waardoor vervanging nodig is d.m.v.
Na0H of Na2C03. Een klein deel van de calcium-ionen lost op in de
natriumsulfietoplossing en moet verwijderd worden om afzetting in de
scrubber te voorkomen. Omdat chloride-lenen normaal aanwezig zijn, vooral in kolengestookte eenheden, kan corrosie optreden indien geen voorzorgsmaatregelen zoals aanpassing materiaalkeuze e.d. genomen worden.
Hoewel de reinigingsvloeistof in het algemeen een natriumoplossing is
bestaande uit natronloog en natriumsulfiet kan het ook een loog zijn
van kalium, s~mnonium of aluminium.

In grote lijnen spelen zich de volgende reacties af:
Na0H + SO2
2NaOH + SO2

÷ NaHS0~
÷ Na2SO3 + H20

Na2S0B + SO2 + H20 ÷ 2NaHS03
gevolgd door:
regeneratie 2NaHS0 + CaCOB

÷

of

÷

Na2SO3 + CaSOB + H20 + CO2
Na2SOB + CaSOB + 2H20

÷

2Na0H + CaS0

én

2NaHS0~ + Ca(OH)2
Na2SO3 + CA(OH)2

Het water dat van de vacuümfilter afkomt wordt eerst met natronloog of
een andere base weer op pH gebracht. Verder wordt de overmaat aan
calcium-ion verwijderd om afzetting te voorkomen. Bij gebruik van
kalksteen gebeurt dat door een stroom gereinigde (CO -rijke) rookgas
2
met de oplossing in contact te brengen waardoor CaCO3 neerslaat.
Bij gebruik van kalk wordt natriumcarbonaat toegevoegd:
Na2C0B + Ca(0H)2

÷

2NaOH + CaCO~.

Eventueel kunnen m.b.v. C02 de laatste Ca-ienen verwijderd worden. De
hiervoor vereiste hoeveelheid soda wordt geschat op 5% van de S02-uit106
was, hetgeen neerkomt op --~ x 0,05 = 0,083 kg soda/kg S02 verwijderd.
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Op basis van de vergelijkingen is de benodigde hoeveelheid kalk theoretisch: 5--6 = 0,875 kg kalk/kg SO2 verwijderd. Bij een overmaat van 10%
64
en 95% zuiverheid komt dat neer op |,0 kg kalk/kg SO2 verwijderd en de
hoeveelheid gevormd droog slib bedraagt dan ca. 2,6 kg/kg SO2.

De regeneratie geschiedt in een roertank waarvan de afmetingen niet
alleen bepaald worden door het aanbod van de vloeistof, maar ook of er
gebruik gemaakt wordt van kalk of kalksteen (|0 tot 20 maal langere
verblijftijd) en of de oplossing al of niet geconcentreerd is.
Sulfaatvorming kan de werking van het systeem door gipsafzetting (in
combinatie met calcium-ion) ongunstig beïnvloeden. Er wordt daarom veel
aandacht besteed aan het voorkomen van de oxidatie van sulfiet tot sulfaat.
De oxidatie is een functie van de snelheid waarmee zuurstof oplost, de
pH, de concentratie van de verontreinigingen, de ionconcentratie, het
ontwerp van de absorber, de $02- en 02 concentraties in het rookgas en
de rookgastemperatuur. Omdat de oxidatie sterk belnvloed wordt door de
zuurstof absorptie moet het aantal contact-trappen beperkt worden tot
twee en de regeneratie reactor moet zo veel als mogelijk ingesteld zijn
op beperking van de oxidatie.

2.4.3. Beschrijving van de onderdelen
Voordat de SO2 wordt verwijderd gaat hetrookgas eerst door een ESP met
een koeltoren of door een venturi scrubber waardoor veel vliegas wordt
verwijderd en de gasstroom wordt bevochtigd en gekoeld. Hierdoor wordt
zowel de vliegasemissie beperkt als ook de potentiële mogelijkheid van
verstopping en verontreiniging van de scrubbings-vloeistof. De vliegasreinigingsvloeistof wordt volledig gescheiden van het systeem gepompt
naar een bezinkvijver. Het afgescheiden water wordt geneutraliseerd met
kalk of kalksteen en gaat terug naar de venturi. Droog vliegas van de
ESP wordt op vergelijkbare wijze afgevoerd.

Elk van de vele absorberontwerpen om SO2 te verwijderen maakt gebruik
van een andere methode om de rookgassen in nauw contact met de slurrie
te brengen. De meest gangbare ontwerpen zijn:
- sproeitorens
- torens met een bed waar de rookgassen doorheen stromen
- venturi scrubbers
- en geperforeerde platen in torens
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De materiaalkeuze voor de scrubber kan zijn: staal met rubber bekleed,
met fiberglas versterkt polyester, roestvrijstaal. Voor de absorber
kiest men met fiberglas versterkt polyester, roestvrijstaal, polyethyleen of polypropyleen. Voor het snel volgen van de belastingwisselingen
kan een groter aantal modules uitkomst brengen.
De pH in de absorber is 6-7. Door een hogere pH neemt de absorptie van
CO2 toe, hetgeen leidt tot afzettingen en door een lagere neemt de SO2
dampdruk toe waardoor de SO2 absorptie afneemt.
Na het verlaten van de absorber worden de rookgassen eerst in een druppelvanger van vocht ontdaan en vervolgens worden ze na herverhitting
geloosd.
Er zijn gebieden waar het indringen van verontreinigd water in de bodem
niet aan bezwaren onderhevig is en het afvalslib kan dan zonder meer
in een vijver en vallei e.d. gestort worden. Daar waar uitloging een
probleem kan vormen is ontwatering vooraf nodig. Het vrijkomende water
gaat of terug naar het systeem òf wordt gezuiverd (te veel chlorideionen). Daar waar land duur is, is daarnaast nog indikking nodig tot
20% vochtgehalte hetgeen kan d.m.v, clarifiers, indikkers en vacuümfilters gevolgd door slibversteviging d.m.v, toevoeging van chemicaliën.
Versteviging is noodzakelijk om later een goede constructiebasis te
krijgen.
Een volledig gesloten kringloop, waarbij geen water geloosd wordt op
open water, is bereikt op Sherburne County Station, Beeker Minnesota.
In gesloten systemen is wel de kans op verhoging van de chloride-ion
concentratie (vooral bij kolenstook) erg groot. De vereiste hoevee!heid land voor het dumpen van slib bedraagt 20 ha voor de kleine installaties en 400 ha voor de grote.

2.4.4. Voor- en nadelen
Voor- en nadelen-zijn resp.:
Voordelen:
I. Daar het absorptiemiddel in de absorber in de vorm van een oplossing
voorkomt worden de opbouw van vaste stof en de erosieproblemen
geminimaliseerd. De betrouwbaarheid is daardoor hoog.
2. Een hoog SO2-verwijderingsrendement.
3. Simultane verwijdering van SO2 en vliegas.
4. Omdat de absorptie plaats vindt in de scrubber in onverzadigde oplossing, heeft de absorbent een grote absorptie capaciteit.
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5. De scrubber vereist een relatief lage vloeistof/gasverhouding.
6. Corrosie- en erosieproblemen zijn minimaal in vergelijking met kalk/
kalksteen systemeno
7. Het systeem kan een hoog vliegasgehalte verwerken.
Nadelen:
i. Grote slibhoeveelheden°
2. Ontwerpers krijgen te maken met de volgende problemen:
- het voorkomen van grote hoeveelheden alkalisch sulfaat wat moeilijk te regenereren is
- het vóórkomen van reiniging met een oplossing waarin veel calciumsulfaat is opgelost, wat (of hetgeen) tot afzetting kan leiden
3. Er is altijd een zekere hoeveelheid nieuw natrium, in de vorm van
NaOH of Na ÌO , nodig om de verliezen te niet te doen.
2 3
2.5. Het zeewaterreinigings procédé

2.5.1. Algemeen
Het proces is toepasbaar op rookgassen van centrales en industriële
ketels die nabij zee gelegen zijn. De temperatuurverhoging van het
zeewater is gering.
De eerste toepassing van dit proces vond reeds plaats in 1949 in Tasmaniëo Research t.b.v, hetFläkt-Hydro proces begon in ]971 en het basisontwerp kwam in 1973 gereed. De eerste commerciële unit werd in 1975
ge~nstalleerd op een 10 MWe-eenheid. Momenteel zoekt men naar toepassing in andere industrieën als olie-raffinaderijen, kolengestookte centrales e.d. Het verwijderingsrendement in de 3 Noorse installaties is
erg hoog, >95% en soms zelf >99%.
De ketels 6 en 7 (zie figuur 5) hebben zonder moeilijkheden gewerkt,
alleen 5 veroorzaakte problemen, waarvan de belangrijkste de regeling
van de gasstroom en de druk in het leidingsysteem was. Dit werd veroorzaakt door snelle een aanzienlijke veranderingen in de ketelbelasting
aangezien ze samen functioneren met een waterkrachtbedrijf. De moeilijkheden werden opgelost d.m.v, recirculatie van rookgasseno
Door de materiaalkeuze aan te passen is de corrosie ook aanzienlijk
teruggedrongen. Alle installaties hebben te kampen gehad met meehannische problemen welke maar een geringe verlaging van de beschikbaarheid veroorzaakte. Alle grote problemen zijn nu opgelost.
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2.5.2, Procesbeschriivlng

Het Fläkt-Hydro proces maakt gebruik van de alkalisehe eigensehappen van
zeewater om gO2 te absorberen en te neutraliseren. Zeewater bevat zouten
o~tsta~n uit sterke basen en zwakke zuren zoals: bicarbonaat, carbonaat,
boraat~ fosfaat, arseniet en sulfide en heeft een aanzienlijk hogere
huffercapaciteit dan zoet water,
De reacties verlopen globaal als volgt:
SO2 + 3H20 ÷ SO32- + 2H30+
CO2 + H20 ~ H2CO~ ~ ~+ + HCO$ ÷÷ 2H+ + CO3-HxA + H20 + Hx_lA- + HBO+

S052- + ½02 ÷ SO~2De buffercapaciteit ontstaat meestal door het evenwicht tussen koolzuur
en de ermee corresponderende zuren
(C02/H2CO~/HCO3 /C03 )

2.5.3. BeschriOving van de onderdelen
Fig. 5 geeft een algemeen stroomdiagram. De installatie bestaat uit
een rookgasventilator, cyclonen voor het verwijderen van deeltjes, een
multiventuri quencher, een tegenstroomtoren, een druppelvanger en een
eventuele rookgasherverhitter. De venturi quencher en de herverhit-eenheid zijn gemaakt van corrosiebestendig staal en de reinigingstoren is
van glasfiberversterkt polyester gemaakt.

De effluent van de scrubbers wordt gevoerd naar een basisch zeefsysteem
d~t

calciumhypochloriet bevat. Hierin wordt de geabsorbeerde SO2 geneutraliseerd en geoxideerd tot sulfaat.
De kermis en de ontzwavelingssystemen kunnen áutomatisch hediend worden,
Binnen één tot drie minuten kunnen de installaties hun belasting wijzigen van 20 tot 100%.
De concentratie van zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de scrubbervloeistof varieert aanzienlijk in de verschillende meetresultaten. Daarom worden de verwijderingsrendementen
berekend door meting van de concentratie van deze stoffen in de rookgassen. De testresultaten zijn in tabel 4 weergegeven.

Volgens SINTEF zijn de resultaten zodanig, dat bij Ni en V nauwelijks
afgeweken wordt van de reeds van nature voorkomende concentraties. Dat
geldt ook voor het C.O.D.-gehalte.
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Afzettingsproblem~n zullen afhangen van de verdeling van de vloeistof
en gasstroom in de reinigingstoren.
Teneinde het C.O.D.-gehalte (chemische zuurstofbehoefte) te verlagen,
is het noodzakelijk een oxidatie-eenheid (beluchting) te hebben~ Het
zeewater van de s¢rubber bevat ~4-20% van de koelwaterstroom van de
condensor. De gebruikte reinigingsvloeistof wordt daarom gemengd met
het terugkomende koelwater om de pH te verhogen en de concentraties te
verlagen. De verdunde scrubber waterstroom zal dan voor de lozing belucht worden.

Tabel 4 Verwijderi~gsrendementen
Samenvatting van de meetgegevens van ketel no. 7

basis:
metingen
afgassen

basis:
metingen
effluent

SO2 absorptie rendement
bij 100% helastingsgraad

99,4

S02-verwijderings-

met max. 25°C

rendement

herverhitting

93

deeltjesverwijdering in de
30 - 60

scrubber in %

3] - 4]%
40 - 53%

32 - 34%

vanadiumverwijdering in de

52 - 66%

40 - 42%

scrubber in %

47 - 55%

47 - 54%

nikkelverwijdering in de
scrubber in %

]00% ketelbelo
50% ketelbel.

33 - 45%

2.5.4. Voor- en nadelen
In de studie worden geen voor- en nadelen voor dit proces gegeven, hetgeen niet inhoudt, dat ze niet te formuleren zouden zijn. Als belangrijkste voordelen kunnen genoemd worden:
I. De bijzonder lage kostprijs bij de huidige toepassingen.
2o Rookgasherverhitting is minder noodzakelijk.

3. Hoge besehikbaarheid.
4. Hoog verwijderingsrendement.

Nadelen:
I. De verontreiniging van zeewater.
2. Bij geringe circulatie van zeewater is toepassing niet realisti~
3. Toepassing is afhankelijk van de aanwezigheid van (zee-)water.
4. In het begin waren er meehanische en corrosie-problemen.
5. De temperatuurverhoging van zeewater kan een belemmering vormen.

3. GIPSPROCUDERENDE PROC~D~’$

3.1. Inlelding
In deze categorie vallen kalksteen/gips, kalk/gips, double alkali/gips
en verdund zwavelzuur/gips procédé’s. Tabel 5 geeft een samenvatting
van de vier processen, terwijl figuur 6 een mogelijk basisschema weergeeft voor deze systemen. Evenals bij de we~~erpproaédé’s worden de
vochtige gereinigde rookgassen van waterdruppeltjes ontdaan en vervolgens na herverhitting geloosd. (Zie ook paragraaf 2.]).

In tabel 6 wordt een samenvatt~ng gegeven van de belangrijkste resultaten van de enquête bij de bedrijven.

3.2. Het kalksteen/gips procédé

3.2~|. Alsemeen
De eerste installatie welke met dit proeédê werd uitgerust was Jujo
Paper in Akita, Japan in 1973. Het jaar daarop kwamen er in Japan nog
eens 5 bij. Eind ;977 waren er daar al in totaal 33 eenheden uitgerust
met dit procêdé, waarvan 23 op centrales (551] MWe) en 10 op industriële
verbrandingseenheden.

Het principe van alle kalksteensystemen is gelijk. De bruikbaarheid is inmiddels bewezen op grote ketels die met kolen of olie tot
2,5% S werden gestookt. Hoewel het in Japan het meest gebruikte systeem
is, worden er nu nog maar weinig installaties bijgebouwd en wel om de
volgende redenen:
- ontzwaveling van stookolie is concurrerend geworden
- de totale SO2-emissie in Japan is reeds aanzienlijk omlaag gebracht
- er is een over-aanbod van gips op de markt
- er is een toenemende belangstelling voor technieken met gelijktijdige
ontzwaveling en NO -verwijdering

In Japan is de beschikbaarheid van het procédê ga. 100%, met een SO2verwijderingsrendement ca. 90% en een zeer hoge kalksteenbenutting.

Tabel 5 Gipsproducerende systeme~

Rookgasontzwavelingsproces

Reagens

(voor het eerst in bedrijf)

Kalksteen/gips
(1973)
Kalk/gips

CaC03

CaO

Gips

Op t.
op olie-

(~964)

heden vooral
recent ook in We~
Double alkali/gips

NaOH of

Gips

Op commerciële schaal .
~

(~973)

Na2CO3
CaO of

gestookte ketels in Japan

CaC03
Verdund zwavelzuur/gips

H2SO~ en

(|972)

CaCO~

Gips

Op commerciële schaal op oliegestookte ketels in Japan

Fig. 8 Basisscherna gips procédé,

De meeste mechanische problemen zijn inmiddels opgelost en er zijn
goede vorderingen geboekt bij de toepassing met hoogzwavelige brandstof. Het proces is het meest geschikt daar waar:
- weinig grond beschikbaar is
- kalksteen in de nabijheid voorradig is
- gipsafzet mogelijk is (voor tussenwanden)

De meeste afzettings- en verstoppingsproblemen konden opgelost worden
middels zorgvuldig ontwerpen en door toepassing van geavanceerde procescontrole-apparatuur teneinde het systeem binnen de vereiste grenzen te
laten opereren. De kwaliteit van het gips is gelijkwaardíg aan dat van
de kalksystemen en de prijs van kalksteen is ongeveer ~ van dié van
kalk.

Hoewel gips gebruikt kan worden bij de grondverbetering kunnen strenge
lokale eisen, gesteld aan de kwaliteitsbeheersing van water en bodem,
de toepassing in deze richting belemmeren.
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Het ruimtebeslag van de uitrusting is gering, behalve voor opsla~ van
kalksteen en gips. Omdat de kalksteenbehoefte ondanks de grote benutting toch groot is dient het systeem in de nabijheid van de kalksteenbron geplaatst te worden omdat de transportkosten anders een beperkende
factor gaan vormen.

Afzetting, het grootste probleem, ontstaat door de vorming van kristallen CaS0~. 2H20, CaS03 ~ ½H20 en CaCO3 i~ de apparatuur. Door verhoging van de 02/S02 verhouding wordt de kristalvorming verhoogd. Afzetting kan voorkomen worden door aanpassing van de vorm en inrichting
van het rooster in de absorber, door goede instelling van de concentratie
van de slurrie, pH en vloeistof/0as verhouding, door toevoeging van gipskristallen aan de circulerende slurrie en door goed mengen van kalksteen
door de circulerende slurrie. Door toevoeging van magnesium-ionen wordt
het rendement verhoogd en de afzetting verminderd. Het gipskristal is
nog steeds bruikbaar bij de cementfabricage.

3.2.2. Procesbeschrijving
Een kalksteen-water slurrie (zie fig. 7) wordt in contact gebracht met de
S02-hevattende rookgassen. De SO2 reageert vervolgens met hetkalksteen
onder vorming van calciumsulfiet-hemihydraat en gips.
Het calciumsulfiet-hemihydraat wordt verder geoxideerd tot gips, waarna
alle gips wordt ontwaterd. Dit gips kan gebruikt worden als grondverbetering, of worden verkocht.

De overall-reacties in de absorber zijn dezelfde als bij het kalksteen/
slibprocédé. De vorming van gips in de absorber wordt zoveel mogelijk
onderdrukt teneinde de afzetting van gips in de hand te houden. Het
CaS03

~H20-houdende slib wordt naar een oxidizer gestuurd om gips te

vormen volgens:
CaSO~ . ½E20 + ½02 + 3/2H20 ÷ CaSO~ . 2H20.

Nadat de gips ontwaterd is tot ca. 8% is het geschikt om verkocht te
worden. Gebaseerd op de moleculaire gewichten van kalksteen en SO2 is
de theoretische behoefte I mol (100 gram/grammol) kalksteen per mol S02
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Fig. 7 Het kalk/gips procédé.
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(64 gram/grammol) die verwijderd wordt. Bij aanname van |,05 overmaat
t.o.v, de stoichiometrisch vereiste hoeveelheid en 95% zuiverheid van
de kalksteen is de vereiste hoeveelheid kalksteen |,75 kg/kg verwijderd
SO2.

Indien gips (|72 gram/grammol) met 98% zuiverheid en 8% vrij water wordt
geproduceerd is de hoeveelheid gevormde gips ca. 3 kg/kg verwijderd SO2.
In de Japanse uitvoeringen wordt 0,95 - |,2 maal de stoichiometrische
vereiste hoeveelheid kalksteen toegevoegd; in de Amerikaanse uitvoering
ca. ],| - 1,7. De pH varieert van 5 - 9 in de scrubber en tussen
3,5 en 4,0 in de oxidatie-toren.

3.2.3. Beschrijving van de onderdelen
Voor de vliegasverwijderingbij kolengestookte centrales kan een venturi
scrubber ingezet worden of een electrostatische precipitator (ESP). Bij
oliegestookte ketels wordt meestal gebruik gemaakt van een ESP. Vliegasverwijdering is niet alleen noodzakelijk voor de vermindering van corrosie,
maar ook voor de kwaliteitsbeheersing van gips. Bij gebruik van een ESP
worden de rookgassen verder gekoeld en vochtig gemaakt met water.
Door de koeling neemt de SO2-verwijderingssnelheid toe en wordt de bekleding beschermd. Ook wordt de afzetting en verstopping in de scrubber
afgeremd. Indien 2 scrubbers in serie worden gebruikt fungeert de eerste
als gaskoeler en de tweede als de echte SO2-absorber.
De uitvoering van de SO2-absorber versehilt hier niet van de bij de
kalksteen/slib reiniging toegepaste uitvoering. (Zie paragraaf 2.2.3.).
De rookgassen gaan na reiniging door een druppelvanger en worden daarna herverhit. In de Japansê systemen bedraagt de herverhitting 38-84°C.
De laatste stap is de oxidatie van calciumsulfiet tot calciumsulfaat of
gips. Het is wenselijk hierbij over een lage pH (3,5 - 4,0) te kunnen
beschikken welke verkregen wordt door toevoeging van zwavelzuur aan de
slurrie. Ook is het mogelijk de reacties tussen SO2 en CaCO3 en de vorming van gips te versnellen met metaalkatalysatoren. Het gips kan zeer
goed gebruikt worden voor wanden of als cement. Hoewel de gevormde
kristallen niet erg lang zijn, zijn ze wel vrij dik wat van belang is
voor de sterkte. Verontreinigingen tasten de kwaliteit aan:

- het chloride gehalte dient zo mogelijk lager dan 0,5% te zijn,
- vliegas veroorzaakt een bruine kleur maar geeft bij een concentratie
van minder dan 5% geen sterkteverlies
Bij hogere concentraties chloride of vliegas is het gips alleen nog
maar brnikbaar bij de cementproduktie.
Het gips gaat van de oxidizer eerst naar een indlkker alvorens het
gecentrifugeerd wordt. Het vrijkomend water wordt weer gebruikt als
nieuw aanmaakwater. Eerst worden echter maatregelen getroffen om de
chloride-concentratie te beperken.

3.2.4. Voor- en nadelen
De voor- en nadelen zijn resp.:
Voordelen:
I. Het principe is eenvoudig en bevat weinig processtappen.
2. De investering is relatief laag en kalksteen komt in veel landen in
grote hoeveelheden voor.
3. Verwijderingsrendementen van zwaveldioxide zijn in het algemeen
hoog, ongeveer 95%.
4. De twee-traps behandeling van rookgassen maakt gelijktijdige verwijdering van SO2 en vliegas mogelijk.
5. Het proces is één van de meest gangbare methodes bij centrales voor
de verlaging van S02-emissies.
6. Het systeem functioneert ook goed op kolengestookte eenheden.
7. Gips is verkoopbaar of is bruikbaar voor grondverbetering.
8. Kalksteen is goedkoper dan kalk.
Nadelen:
I. Indien niet zorgvuldig ontworpen en nauwkeurig bediend hebben kalksteensystemen de neiging tot afzetting, verstopping en erosie,
waardoor de bedrijfsvoering kan stagneren.
2. Vliegas en chlorides kunnen de kwaliteit van het prodakt belnvloeden.

3.3. Het kalk/gips procédé

3.3.1. Algemeen
Kalk heeft boven kalksteensystemen het voordeel dat afmeting van de
scrubber twee keer zo klein is. De procesgang bij kalk/gips en kalk/slib
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systemen is vrijwel identiek, alleen wordt bij het kalk/gips procédé het
sulfiet in het slib m.b.v, lucht tot gips geoxideerd. De toepassing van
dit systeem vindt vooral daar plaats waar kalk in grote hoeveelheden
verkrijgbaar is, afzet voor gips is, grond schaarser is en de milieueisen t.a.v, het afv~Idumpen hoog zijn of daar waar gips gebruikt kan
worden voor verbetering van de bodemstructuur. Een nadeel van kalk t.o.v.
kalksteen is, dat kalk duurder is.

Kalk/gips reiniging wordt het meest toegepast in Japan. Over de gehele
wereld zijn er 21 installaties met dit systeem uitgerust, waarvan |I bij
centrales (totaal 1800 MWe) en 10 bij industriële verbrandingssystemen.
Met de Japanse systemen is de beschikbaarheid 100% bij een S02-verwijderingsrendement van 90%.

Voor het afzettingsvrij bedrijven van installaties zijn verbeteringen
aangebracht in het ontwerp, tijdens bouw en bedrijf van de installaties. Via
Pilot-plant studies ontdekte men dat afzetting voorkomen kan worden door
aanpassing van vorm en indeling van het rooster in de absorber, door
nauwgezette controle van zowel pH als concentratie van de slurrie, de
vloeistof/gasverhouding , door toevoeging van gipskristallen aan de recireulerende slurrie en het zorgvuldig mengen van kalk door de cireulerende
de slurrie.
Magnesium-ionen en calciumchloride zijn middelen om het rendement van
de ontzwaveling te verbeteren. (Zie ook paragraaf 2.2.1.).

3.3.2. Procesbesehrijving
De principes van alle kalksystemen zijn gelijk. Een kalkwatermengsel (zie fig. 8) wordt in contact gebracht met de S02-bevattende rookgassen waarna ealciumsulfiet-hemihydraat wordt gevormd en/of gips. De
reacties welke in grote lijnen optreden zijn:
oplossing kalk: CaO + H20

÷ Ca(OH)2

absorptie SO2 : Ca(OH)2 + S02

÷ CaSO3 . ~H20 + ~H20

oxidatie-toren: CaS03 . ½H20 + ½02 + |½H20 + CaS04 . 2H20

(Zie ook paragraaf 2.3.2.).
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3.3.3. Beschrijving van de onderdelen
Na de verbrandingskamer passeren de rookgassen voor de vliegasverwijdering een ESP (zowel bij kolen als bij oliegestookte eenheden) gevolgd
door een gaskoel- en gasbevochtigingseenheid of alleen een venturi (bij
kolengestookte eenheden). (Zie ook paragraaf 2.2.3.).
Ook hier zijn voor de S02-absorber allerlei ontwerpen gemaakt die
alle hun eigen specifieke voor- en nadelen hebben. E~~ele bestaande
uitvoeringen zijn:
- sproeitoren
- venturi
- toren met polyethyleenballen welke zorgen voor een grote turbulentie
- toren met geperforeerde platen etc.
Na het verlaten van de absorber worden de rookgassen ontdaan van waterdruppels en herverhit (45 - I05°C).
Voor de aanmaak van slurrie wordt gemalen kalk gemengd met water. Deze
verse slurrie wordt gemengd met scrubber effluent alvorens het naar de
scrubber gaat om SO2 te verwijderen. Vervolgens gaat het naar de absorber en dan via de druppelvanger naar de oxidizer.
Een kalkdosering van Cao I maal de stoichiometrisch vereiste hoeveelheid is nodig. De pH in de scrubber varieert van 8 - 12 afhankelijk van
het ontwerp. De pH moet snel kunnen variëren om afzettingen te voorkomen. Deze controle is vooral van essentieel belang bij centrales
waarbij de belasting vaak wordt gevarieerd.
Voor de produktie van gips wordt verwezen naar paragraaf 3.2.3. van het
kalksteen/gips procédé.
Het water afkomstig van de indikker en de centrifuge wordt óf direkt
geretourneerd naar het systeem óf eerst behandeld (reductie CI-) en
daarna teruggevoerd naar de installatie om weer gebruikt te worden voor
de aanmaak van nieuwe slurrie of voor de sproeiwassers van de druppelvangers of voor de sproeiers van de gasvoorkoelers. Vooral bij gebruik van
kolen accumuleren chloriden in het systeem waardoor zowel gewoon staal
als roestvrijstaal aangetast kunnen worden.

3.3.4. Voor- en nadelen
De voor- en nadelen zijn resp.:
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Voordelen:
] t/m 6 zie kalk/sli5 reiníging.
7. Gips is verkoopbaar
Nadelen:
]. Vliegas en chloriden kunnen de kwaliteit van het produkt verminderen.
2. Indien niet zorgvuldig ~edreven, hebben kalk/gips procédé’s de neiging
vers~opt te raken. Afzetting en erosie, luchtovermaat, pH, v~iegas,
verblijftijd in de reactietank en de aanwezigheid van NO2 zijn
parameters die hierin een bevorderende rol spelen.

3.4. Het double alkali/gips procédé

3.4.1. Algemeen
Het double alkali/gips procédé verschilt niet essentieel van het double
alkali/slib procédé met dien verstande dat het eindprodukt gips is i.p.v.
slib vanwege een extra oxidatietrap.
Doordat de absorptievloeistof (welke al in de scrubber is geweest) reageert met kalk of kalksteen ontstaat calciumsulfiet-hemihydraat, gips
en het oorspronkelijke basische zout. Door verdergaande oxidatie ontstaat
meer gips. Bij sommige systemen wordt de scrubber absorbent eerst geoxideerd en worden de geoxideerde reactieprodukten daarna met kalk of kalksteen geregenereerd. Het gips wordt gewassen (ontdaan van achterblijvende
basische zouten) en vervolgens ontwaterd. Op deze wijze geproduceerd gïps
heeft een betere kwaliteit dan produktie door direkte kalk/kalksteen absorptie en is bruikbaar voor cement of als tussenwanden.
De eerste grote installatie werd in 1973 in Japan gebouwd. In de jaren
daarna werd dit aantal sterk uitgebreid waardoor er eind ]977 25 installaties in bedrijf waren. Hiervan waren er 7 geplaatst achter centrales
(totale capaciteit 1949 MWe).
Doordat de mogelijkheid tot goede bedrijfsvoering met de kalk en kalksteen systemen is verbeterd, zijn deze laatste weer concurrerend
geworden. Double alkali/gips procédé’s zijn vooral bruikbaar daar waar
men werkt met sterk fluctuerende S02-concentraties (andere kalk/kalksteen systemen hebben een grotere kans op afzetting bij onvoldoend snel
volgen van de belastingwisselingen), daar waar kalk of kalksteen lokaal
in voldoende mate tegen lage prijzen verkrijgbaar is en daar waar gips
af te zetten is op een markt of als grondverbetering. Het systeem kan
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hoge vliegas-concentratie goed verwerken (tenzij de kwaliteit van het
gips belangrijk is), heeft een hoge graad van betrouwbaarheid, vereist
relatief weinig onderhoud en de investering is niet extreem hoog.

3.4.2. Procesbeschríjving
Het double alkali proces voor SO2 verwijdering maakt gebruik van een
oplosbaar basisch zout als absorptie vloeistof, zoals natrium, kalium,
ammonium of aluminium zouten. Het effluent van de scrubber wordt met
kalk of kalksteen behandeld in een aparte reactor (zie fig. 9).
Calcium sulfiet en gips slaan hierdoor neer. Nadat het slib op een
pH van 3 à 4 is gebracht m.b.v, zwavelzuur wordt het naar een oxidatietoren gepompt waarin het samen met ingepompte lucht in een doorgaande
stroom naar boven gaat. Vervolgens gaat dit aldus bewerkte slib (inmiddels gips + natrium sulfiet) naar een centrifuge voor vocht afscheiding en wassing.

3.4.3. Beschrijving van de onderdelen
De beschrijving van de onderdelen kan in deze paragraaf snel worden
afgedaan. Volstaan wordt met verwijzing naar de voor de onderdelen:
¯ vliegasverwijdering
¯ S02-absorber
¯ druppelvanger
¯ herverhitter
identieke beschrijving van het double alkali/slib procédé in paragraaf
2.4. Origineel is hier uiteraard de centrifuge welke gips afscheidt
van de oplossing van Na2S03, NaHSO3 en Na2SO~. Daarna wordt de cake
gewassen; het uiteindelijke gips bevat 6 - 15% water.

3.4.4. Voor- en nadelen
Als voor- en nadelen kunnen genoemd worden:
Voordelen:
I t/m 6: zie double alkali/slib.
7. Het gips kan gebruikt worden voor wanden e.d. en ook voor grondverbetering.
Nadelen:
I. Bij het ontwerp moeten de volgende problemen overwonnen worden:
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a. t.g.v, de oxidatie ontstaat veel niet te regenereren Na2SO4.
b. afzettingsprobleem
2. Toevoeging van natrium-zoHten is nodig om de verliezen te compen-

3. Hogere investering dan bij kalk/kalksteen systemen.

3.5. Het verdund zwavelzuur procédé (Chiyoda)

3.5.1. Algemeen
SO2 wordt uit de rookgassen verwijderd met een 2 tot 5 procentige
zwavelzuur oplossing welke ijzerionen (bestendig tegen vergiftiging)
als katalysator bevat. De geabsorbeerde SO2 wordt met lucht geoxideerd
en vormt extra zwavelzuur, hetgeen weer m.b.v, kalksteen verwijderd
wordt onder vorming van gips.
De eerste proefnemingen met dit procédé werden in 1956 door TVA uitgevoerd, Japan volgde later. In het begin van de jaren zeventig werd
met succes een pilot-plant studie afgesloten en werd het (CT-101)
procédé gelnstalleerd op commerciële schaal. Sindsdien zijn er 14 installaties (olie gestookt) mee uitgerust waarvan 4 op electriciteits
centrales (1100 MWe).
Toepassing vindt plaats daar waar afzet mogelijk is voor gips, de kosten van de grond hoog zijn, de eisen aan afvaldumping hoog zijn en
daar waar NO -controle vereist is of verwacht wordt. Het gips kan ook
x
gebruikt worden voor grondverbetering. Het systeem voldoet goed
voor oliegestookte ketels en voor andere installaties met een lage
vliegas-emissie. Bij SO2-verwijderingspereentages boven 85% neemt het
energieverbruik zeer snel toe.

Inmiddels is een demonstratie unit gebouwd voor het testen op een kolengestookte ketel. Volgens de resultaten werkt een goed ontworpen CT-|0!
systeem beter dan de direkte kalk/kalksteen systemen omdat:
~. het systeem goed reageert op onregelmatigheden
2. er weinig slurrie-handling nodig is
3. de pH-controle ter voorkoming van afzetting minder kritisch is
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Met de CT-101 als basis is de CT-I02 ontwikkeld voor gelijktijdíge S02en NOx-verwijdering. De meeste N0xwordt geoxideerd en dan tegelijk met
SO2 in de absorber verwijderd. Afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde ozon wordt 60 tot 90% van de NO verwijderd. Bij gelijktijdige N0 X

x

verwijdering verloopt de ontzwaveling ook sneller.

3.5.2. Procesbesehrijving
Het pro~es bestaat uit 3 stappen (zie fig. 10):
- absorptie
- oxidatie
- kristallisatie
met in globale trekken het volgende reactie-verloop:
S02(g) + H20

+ H2SO3
S02(opl.) + 2H20 + Fe2(S04)3 ÷ 2FeSO~ + 2H2S0~
S02(opl.) + 02(opl.) + 2FeSO% ÷ Fe2(S04)3
H2SO3 + N20 + Fe2 (S04)3 + 2FeSO~ + 2H2S0~

Het zwavelzuur gaat naar de kristallisator en wordt met kalksteen geneutraliseerd tot een éénprocentige H2SO~-oplossing onder vorming van gips:
H2SO~ + H20 + CaCO3 ÷ CaS04 . 2H20% + C02+
Stoichiometrisch is per mol S02 één mol kalksteen vereist. Bij een overmaat van 10% is de hoeveelheid benodigde kalksteen ~ 1,75 kg/kg verwijderd SO2. De hoeveelheid gips die wordt geproduceerd is ongeveer 2,85
kg gips/kg verwijderd SO2.

3.5.3. Beschrijving van de onderdelen
De rookgassen gaan eerst door een ESP en daarna door een voor-scrubber
welke de gassen koelt tot ca. 50°C en achterblijvende stof, vliegas em
chlorídes verwijdert.
De voorreiniger is van 316L roestvrijstaal gemaakt en bekleed met fiberglas versterkt polyester.
De vliegasverwijdering moet vrijwel volledig zijn omdat onder ongunstige
omstandigheden sulfiet, sulfaat, bisulfiet en bisulfaat reageren met verschillende metaalverontreinigingen in de rookgassen en daarbij omgezet
worden in onoplosbere sulfaatverbindingen hetgeen.0pbouw van vaste stof
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Fig. 10 Het chiyoda procédé (Fukui plant,Hokusiku electric).

en afzetting veroorzaakt. Een grote hoeveelheid metaalverbindingen (bijv. V,
Al, Mg, Mn, Na, Ca)zijndoorde absorptie sectie n.l. niet te verwerken.
De SO2-absorber is de eerste SO2 verwijderingstrap. De absorber werkt m.b.v.
tegenstroomreiniging van verdund zwavelzuur in een vast bed. De materialen
moeten bestand zijn tegen corrosie, erosie en afzetting. De meeste zijn
gemaakt van vloeistaal bekleed met zuurbestendige coating als FP~P Of
rubber. Het inwendige van de scrubber kan bestaan uit roestvrijstaal,
dat in de scrubber op den duur putjes gaat vertonen, hoogwaardige nikkellegeringen, die duur zijn, of FRP (met fiberglas versterkt polyester)
dat zwak is. De absorptietoren is eveneens van roestvrijstaal.

Door accu~ulatie van ~~loriden inhet absorhent kan aantasting van de
materialen (put-erosie) ontstaan.

Het CT-10! proces maakt gebruik van een Chevron-type druppelvanger welke
95% van het vocht verwijdert. Na ontmisten worden de rookgassen 17 - 44°
herverhit. De oxidizer bestaat uit verschillende boven elkaar geplaatste
plaatjes polypropyleen of roestvrijstaal. Deze bevindt zich benedenstrooms
van de absorber. Gebruikt zwavelzuur wordt van de absorber naar de
bodem van de oxidizer gepompt waar lucht-injectie plaatsvindt. Het absorbent stroomt in de absorber omhoog samen met de lucht. Met behulp
van Fe2(S04)3 wordt de in de vloeistof opgeloste absorbent volledig
geoxideerd door de gelnjecteerde lucht waardoor zwavelzuur gevormd wordt.

De temperatuur waarbij de Fe

-ionen voldoende aktief zijn om een SO2
verwijderingsrendement van meer dan 80% te halen ligt tussen 50 en 60°C.
Bij hogere temperaturen neemt dit toe, maar boven 95°C is de oplosbaarheid van zuurstof dermate afgenomen dat de verwijdering van SO2 erdoor
negatief wordt belnvloed.
Een speciaal type kristallisator is ontwikkeld ter verkrijging van goed
gips dat in conventionele centrifuges ontwaterd kan worden. Als materiaal wordt 316L roestvrijstaal gebruikt. Het zuur wordt met kalksteen
geneutraliseerd.

Door de variërende rotatiesnelheid van de schroef in de centrifuges
zijn er in het begin nogal wat problemen geweest:
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- bewegende delen moeten geharde oppervlakken hebben om vermoeiïng te
voorkomen
- de centrifuge moet goed gereinigd worden
- het systeem moet zodanig ontworpen worden dat slurries met verschillende concentraties vaste stof goed behandeld kunnen worden

3.5.4. Voor- en nadelen
De voor- en nadelen zijn achtereenvolgens:
Voordelen:
|. Het proces is eenvoudig en de bedrijfsvoering relatief gemakkelijk.
2. Het SO2 verwijderingsrendement is normaal meer dan 90%.
3. De katalysator is goedkoop, direkt beschikbaar en goed bestand tegen
vergiftiging door organische verontreiniging in het rookgas. Het beperkt ook de corrosie.
4. Afzetting en verstopping zijn geen probleem.
5o De absorptie en oxidatie trappen kunnen gedurende korte periodes van
! of 2 dagen onafhankelijk van de kristallisatie en gipsproduktiestap
functioneren zonder teruglopen van het verwijderingsrendement.
6. De gips is van hoge kwaliteit.
7. Het proces kan ook een aanzienlijke hoeveelheid NOx verwijderen.
8. De betrouwbaarheid is relatief hoog.
Nadelen:
I. De vloeistof/gas verhouding is hoog.
2. Grote pompen en absorptie- en oxidatiemodules zijn gewenst om de
vloeistof/gas verhouding hoog te houden.
3. Bovenstrooms van de scrubber dient alle vliegas verwijderd te worden.
4. Speciale corrosie-bestendige materialen zijn noodzakelijk omdat zwavelzuur-oplossingen worden gebruikt.
5. De centrifuge vereist hoge bedrijfszekerheid.
6. Het kritische watergehalte in gips is 15 - 18 geWo %. Indien het
voehtgehalte hoger is kan het produkt niet gebruikt worden voor de
bouw van wanden.
7. Op een kolengestookte ketel is een grote afspuitinrlchting nodig voordat het afvalwater gedumpt wordt. Dit vanwege het hoge gehalte aan
chloride en vaste stOfo
8. In verhouding met de kalk, kalksteen/gips systemen is het duur.
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4. REGENERATIEVE PROC~D~’S

4.1. Inleiding
De laatste categorie wordt gevormd door de regeneratieve processen. Dit
zijn de processen waarbij zwavel en zwavelzuur uit SO2 gevormd kunnen
worden. Ook vindt~ wel afzet van SO2 in vloeibare vorm op de markt plaats.
Tabel 7 geeft enkele belangrijke kenmerken van de verschillende processen in deze categorie weer, terwijl figuur ]] een basissehema geeft van
deze procédé’s. In tabel 8 wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten van de vragenlijsten. Voor detailinformatie over de ca.
150 vragen per lijst wordt verwezen naar de respectievelíjke technische
rapporten.

4.2. Het natriumsulfiet procédé

4.2.1. Algemeen
Het Wellman-Lord rookgasontzwavelingsproces wordt op dit moment gezien
als het meest belovende regeneratieve proces dat natriumsulfiet als reinigingsmiddel gebruikt. Davy Powergas ontwikkelde het proces in de jaren
zestig. De eerste installatie op commerciële basis werd in 1970 op een
zwavelzuurfabriek geïnstalleerd. Sindsdien is dit proces veelvuldig toegepastbij zuurfabrieken, Claus-installaties, oliegestookte ketels, en
kortgeleden voor het eerst bij een kolengestookte ketel (]]5 MWe). Het
heeft rookgassen met SO2-concentraties van 1000 - 30.000 ppm gereinigd
met een $O2-verwijderingsrendement van 90% en hoger en een beschikbaarheid van meer dan 95%. Eind ]977 waren 4 centrales (E 8]0 MWe) en ]3
industriële ketels uitgerust met dit procédé.

Het proces kan het best toe~epast worden in geïndustrialiseerde gebieden
waar afzet mogelijk is van S02, S, H2SO~ en Na2SO~. Er wordt geen slib
gevormd en de grondstoffen zijn slechts NaOH of Na2CO3 om Na2S03 te oxideren tot Na2SO4.
Reinigingsprocessen op natriumbasis ondervinden geen grote hinder van
afzettings- en verstoppingsproblemen en beperkte verwijderingsrendementen zoals de op kalk en kalksteen gebaseerde processen die ondervinden,
omdat de goede oplosbaarheid van deze natriumzouten en hun zwavelbevattende reactieprodukten deze problemen minimaliseren.

Tabel 7 Belangrijkste kenmerken van de regeneratieve proeédé’s

Proces
(jaar ín gebruik)

Reagens

9 Natrium sulfiet

Na2C03

(Wellman-Lord)

Na2SO9

primair
produkt

SO2

Huidige status

Op commerciële schaal in bedrijf op oliegestookte ketels in Japan. Zeer recent ook op
kolengestookte ketels in de V.S.

(1971)

Ook op olieraffinaderijen
i0 Magnesiumoxide

MgO

SO2

Op commerciële schaal in bedrijf op oliegestookte ketels in Japan. Op demonstratie-

(1971)

schaal ook op een kolengestookte ketel in
de V.S.

11 Aktieve kool

Koolstof

SO2

Op demonstratie-schaal

CuO

SO2

Op demonstratie-sehaal

(1974)
12 Koperoxide
(Shell)
(~973)
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Tabel 8 Samenvatting van de belangrijkste resultaten van de enquête

INSTALLATIE

PROCES

Natrium sulfiet

x

nesium oxide

x

X

X

X

308

220
X

x

X

X

x

25,6
3,35
10,6

ioride gehalte in %

NB

chtzehalte

NB

in %

0,05
11,0

92

X

1,3

41,5

28

27)0

0,07

12,0

0,04

14,0

NB
NB

NB
6,5
9O

NB

1,3

2,0

NB

9O

95

])7

1,3

2,3

1,7

2,6

4,3

3,9

in % output

~erverhitting

in % output

1,3

~verig

in % output

1,2

NB

totaal

in % output

3,9

20,0

NB

NB

NB

NB

NB

NB

0

4

0

NB

NB

NB

5,8

5,6

i)6

39

129

45

9O

89

schikbaarheid in %

IOO

97

80

30

NB

~ten in mills/k~% - 8000 h

NB

~4,8
3,9

Niet Beschikbaar (kan nul zijn)

13,3

4,8

9,1

2,9

7,2

0,09

0,02
NB
NB

8O

79,5

18,7

2,3

NB

6,0

0,9

NB

0,6

NB

NB

1,O

NB

NB

8,1

4,7
0,9

N8

NB

0,4

NB

NB

2

0,4

0

0

0

1,8

NB

NB

NB

5,5

NB

NB

NB

vestering/kWn in 106 US $ 1976

~Len in mills/kI~~ - 4000 h

0,2

NB

7,8

ventilator

29,8
3,0

3,9

0,4

22,2

3,8

6,2

in % output

NB

2,8

4,7

~ompen

X

X

2,O

92

3,9

X

36

X

7,8

l.variabele Istn.~06 US $ 1976

x

20

X

Z
43,8

49

103

50
NB

6,7
NB

2,4

NB

NB

5,5

NB

NB

4,4

NB

NB
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Fig.1 1 Basisschema regeneratieve procédé’s.

Zoals met alle regeneratieve reinigingssystemen die van een natrium-oplossing gebruik maken wordt een deel van de natriumsulfiet in natriumsulfaat omgezet. Omdat dat niet op eenvoudige wijze te regenereren valt,
moet het verwijderd worden. Een deel van de oplossing gaat daarom naar
een kristallisator waar ~ulfaatrijke kristallen verwijderd worden uit
de vloeistof. De vloeistof gaat vervolgens weer terug naar de oplostank
waar de hoeveelheid natrium-ion die als sulfaat is verwijderd, aangevuld
wordt met Na0H of Na2CO3. De sulfaten worden verkocht of geneutraliseerd
en gedumpt. Omdat natriumsulfaat oplosbaar is kan het dumpen een probleem
vormen. De schone rookgassen worden "ontmist", herverhit en geloosd.

4.2.2. Procesbeschrijving
Nadat het rookgas van vliegas ontdaan is gaat het door een absorptietoren waar door het contact met waterig natriúmsulfiet de absorptie als
volgt p!~~tsvindt (zie fig. ]2):
SO2 + Na2SO~ + H20 ÷ 2NaHS03
Door oxidatie van natriumsulfiet wordt ook natriumsulfaat gevormd:
2Na2SO3 + 02

÷ 2Na2SO~

-57-

De verbruikte absorber vloeistof, welke nu rijk is aan natriumsulfiet
wordt in twee stromen verdeeld:
- 90% voor de verdamper voor regeneratie
I0% voor het zuivere processysteem
Door hergebruik van het water kan de chloride-concentratie te hoog oplopen.

Een pH van 6,5 is een uitstekende waarde voor maximale S02-verwijdering
zonder chemische problemen. Boven 7 neemt de CO2-absorptie belangrijk
toe. Beneden 5 wordt $O2-verwijdering tot beneden 200 ppm moeilijk.
Bovendien is bij een pH-waarde va~ 6,5 de op!ossing sterk gebufferd waardoor aanpassing aan snelle wijziging van de rookgascondities mogelijk is.
Bij lagere pH worden de systemen gevoeliger voor wijzigingen. Bij een pH
van 6,5 kan de S02-concentratie in de afgasstroom beneden 50 ppm gehouden
worden.

De regeneratie geschiedt in de verdamper d.m.v, warmtetoevoer:
2NaHSO3 ÷ Na2SO3i + H20 + SO21
Het water in de verdamper wordt gedeeltelijk gecondenseerd, ontdaan van
SO2 en gerecycled gevoerd naar het proces dat de slurrie van de verdamper
oplost. De S02/H20-stroom van de verdamper bevat ca. 5 volumeprocent
SO2 en 95% water. Nieuw Na2CO3 of NaOH wordt aan de oplostank toegevoegd
waar het met de overblijvende stoffen van de stripper en verdamper samen
de nieuwe absorptievloeistof vormt. De reacties die Na2CO~ of NaOH met
SO2 aangaan zijn:
Na2CO~ + SO2 ÷ Na2SO~ + C021
2NaOH + SO2 ÷ Na2SOB + H20
De dampstroom van de verdamper wordt eerst geko~Id om waterdamp te condenseren en een S02-concentratie van 80-90% te bereiken. Daarna vindt
één van de volgende processen plaats:
vormin$ van zwavelzuur: SO2 reageert met zuurstof in de aanwezigheid van
vanadiumpentoxide als katalysator onder vorming van SO3 det vervolgens
geadsorbeerd wordt in zwavelzuur. D.m.v. dit contactproces kan zwavelzuur
van elke willekeurige sterkte verkregen worden. Het restgas gaat naar de
absorber.
vloeibare S02

: De ~02 wordt gedroogd met silicagel of zwavel-

zuur en daarna samengeperst en gecondenseerd.
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elementaire zwavel

: In een reductiefase reageert een hoeveelheid SO2
(min. 99,5% zuiverheid) met methaan en vormt een mengsel van elementaire
zwavel, H2S, C02, waterdamp en S02:
2CH~ + 3SO2 ÷ 2C02 + 2H20 + S + 2H2S.

Daarna reageren in de Claussectie de H2S en SO2 onder vorming van waterdamp en elementaire zwavel. Het restgas wordt verbrend en gaat terug
naar de absorber. De theoretische hoeveelheden van het gevormde eindprodukt zijn:
H2S04:1,46 kg H2SO4/kg S verwijderd SOi
SO2

: 0,95 kg SO2 eindprodukt/kg verwijderd SO2

S

: 0,47 kg S eindprodukt/kg verwijderd SO2

Niet regeneratief natriumsnlfaat wordt ook gevormd in de absorber door
oxidatie van sulfiet of door absorptie van zwaveltrioxide
Na2SO~ + ½02 ÷ Na2SO~
2Na2SO3 + SO~ + H20 ÷ Na2SO4 + 2NaHSO3
Door voortdurend verwijderen wordt de hoeveelheid gevormde zoutcake
beperkt tot 5% van de verwijderde hoeveelheid zwavel_
Indien de zouteake bestaat uit 100% Na2S0~, wordt er 0,11 kg Na2SO~/kg
SO2 gevormd. Er worden verder nog kleine hoeveelheden thiosulfaat en
dithionaat-verbindingen gevormd. Natriumsulfaat en natriumthiosulfaat
van de bisulfietrijke absorberstroom worden verwijderd in een kristallisator. De vaste stoffen worden gedroogd alvorens verkocht of gedumpt te
worden of ze worden geneutraliseerd en dan gedumpt. Bij 5% verlies moet
er 0,83 kg soda per kg verwijderd SO2 worden toegevoegd.

Het optreden van beide bovenstaande reacties is één van de grootste problemen van het proces en leidt tot de noodzaak van het voortdurend doseren van nieuwe chemicaliën dat een extra afvalprobleem met zich meebrengt. Door selectieve verwijdering van het geoxideerde deel van de
oplossing m.b.v, kristallisatie (koeling) is de afvalstroom en de behoefte aan nieuwe chemicaliën sterk teruggedrongen.

4.2.3. Beschrijving van de onderdelen
Voor de SO2 verwijderingstrap vindt vliegasverwijdering plaats, eerst
in een ESP en daarna meestal nog in een venturi scrubber. In de ESP
wordt 97-99% van de vliegas verwijderd en de venturi verwijdert chlori-
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den en nog een deel van het overblijvende vliegas. Verder bevochtigt de
venturi de lucht en koelt deze tot 50-55°C. Zie fig. |2.

De S02-absorber is eenvoudig van uitvoering. Het constructiemateriaal
bestaat meestal uit:
- bekleed beton of
- staal met plastic bekleding of
- roestvrijstaal
De natriumsulfiet reinigingsoplossing wordt bovenin de kolom tegen de
stroom in toegevoerd en via zeven op gelaagde bedden komt het in contact
met het omhooggaande gas. De scrubber oplossing, welke nu rijk is aan
bisulfiet, gaat dan naar een buffertank (opvang belastingschommelingen).
De pH tijdensdeabsorptieismeestaltussen6 en 7. Een systeem met een pH
van 6,5 is sterk gebufferd en kan zich snel aanpassen aan veranderingen
in de rookgasinlaatcondities. Bij de afvoer van de scrubber wordt meestal een pH van 5,5 gemeten. Na de SO2-verwijdering worden de rookgassen
ontmist en herverhit (28 - 45°C). Voor een beschrijving hiervan wordt
verwezen naar paragraaf 4.2°3°
De bisulfietrijke oplossing gaat van de buffertanks naar een verdamperkristallisator. De oplossing wordt m.b.v, processtoom in de verdamper
thermisch ontleed onder vorming van natriumsulfiet, water en SO2. De
waterdamp en SO2 worden bovenin afgevoerd en de natriumzouten die in de
circulerende vloeistof achterblijven slaan heer in een kristalrijke
slurrie van voornamelijk natriumsulfiet.

Het resterende water met enig opgelost SO2 gaa~ dan naar een stripper. Deze scheidt SO2 van gecondenseerd H20. De uitvoering kan een zeeftoren zijn of een kolom met een gelaagd bed.

Slurrie van de verdamper wordt samengevoegd met het condensaat van de
stripper voor aanmaak van nieuwe reinigingsvloeistof. NaOH of natriumcarbonaat wordt toegevoegd om het verloren gegane oplosmiddel aan te
vullen. Om te voorkomen dat natriumsulfaat en andere inerte materialen
zich op gaan hopen wordt ca. 5 tot 10% van de vloeistof welke de absorber verlaat afgezonderd en gereinigd. Deze vloeistofstroom wordt in een
kristallisator gekoeld tot Ö°C waardoor voornamelijk sulfaat neerslaat
(geringe

oplosbaarheid). In een centrifuge wordt dit met eventueel
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Fig. 12 Het wellman-lord proces (Nishiragoya station, Chubu electric power).

andere neergeslagen stoffen afgescheiden. De vloeistof gaat daarna terug
naar de oplostank waar de bisulfiet met de Na2CO3 of NaOH natriumsulfiet
vormt. De vaste uitgecentrifugeerde stof bestaat voor 70 - 80% uit Na2SO4.
Voor elke procent SO2 in de rookgassen van een 100 MWe installatie wordt
62 kg/h cake geproduceerd.

4.2.4. Voor- en nadelen
De voor- en nadelen zijn:
Voordelen:
I. Er zijn geen afzettingsproblemen
2. Hoge S02-verwijderingsrendementen (95% of meer) zijn haalbaar.
3. Lage vloeistof/gas verhoudingen.
4. De installatie is vrij eenvoudig van opzet.
5. De verwijderde SO2 kan omgezet worden met een hoge graad van zuiverheid
tot S, zwavelzuur of vloeibare SO2.
6. Er is veel ervaring opgedaan met dit procédé.

Nadelen:
~o Een kleine hoeveelheid vaste stel moet verkocht of gedumpt worden
(natriumsulfaat en andere natriumzouten)~ De oplosbare natriumzouten
kunnen leiden tot waterverontreiniging.
2o Het proces gebruikt grote hoeveelheden lagedrukstoom en de grote
energiebehoefte resulteert in een lager energetisch rendement.
3. Het verdampingssysteem moet vrij van vaste stof blijven; daarom moet
het inkomende rookgas weinig vliegas bevatten. De serubbingoplossing
moet gefiltreerd worden om de

vaste stef te verwijderen voordat het

naar de verdamper gaat.

4.3. Het magnesiumoxide procédé

4.3.]. Algemeen
Het magnesiumoxide rookgasontzwavelingsprocédé is een regeneratief procédé. De SO2 in hetrookgas wordt geabsorbeerd door een slurrie op magnesium-basis en het daardoor gevormde magnesiumsulfiet wordt geoxideerd
om MgO terug te winnen. Dit MgO gaat terug naar de centrale voor hergebruik in de reinigingssectie. De zwavel wordt uit de S02-rijke gasstroom
van de even gewonnen. Overeenkomstige processen worden al jaren gebruikt
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in de papierpulpindustrie. De ontwikkeling vond plaats in 1964 (W-Duitsland) en het testen in 1968. Daarna zijn er in de V.S. en in Japan demonstratie-plants gebouwd, waarvan er in de V.S. nog I en in Japan nog 2
draaien. Er zijn veel mechanische en ontwerpproblemen geweest. Eind 1977
waren nog I centrale (120 MWe) en I industriële ketel met dit proces uitgerust.

De chemie van het proces heeft men goed onder de knie. Technisch voldoet
het systeem goed op oliegestookte installaties maar er is onvoldoende
experimentele ervaring met kolengestookte systemen (vliegas). Er is geen
groot probleem met vast afval of afvalwater waardoor toepassing mogelijk is
in gebieden waar de kosten van de grond hoog zijn. Het procédé is
vooral daar geschikt waar een markt is voor zwavelzuur. Dit kan een
extra voordeel vormen wanneer meer boilers hetzelfde procédé kiezen omdat de regeneratie-eenheid een aantal scrubbersystemen kan bedienen. Het
systeem vereist een minimale hoeveelheid verse MgO en water. Landgebruik
is gering omdat er geen slib wordt geproduceerd.
Een aparte MgO regeneratie- en zwavelzuur insta!latie te bouwen voor één
enkele installatie is te duur.
Hoewel er nog steeds mechanische storingen optreden wordt in Japan al
een beschikbaarheidspercentage van >95% bereikt en een S02-verwijderingsrendement >99%. De grootste problemen zijn momenteel optredende corrosie
en erosie.

Bij kolengestookte installaties dient vliegasverwijdering plaats te vinden voor de S02 reinigingsstap. Meestal wordt dan gebruik gemaakt van
een venturi omdat deze bovendien de rookgassen koelt en bevochtigt. Ook
is het mogelijk gebruik te maken van een TCA-toren (turbulente contact
absorptie-toren). Het grote verschil met een venturi is het verschil in
drukval. Goed ontworpen venturies hebben toch al gauw een drukval van
4500-5000 pascal; TCA-torens: 2500-3000 pascal.

Oorspronkelijk bleek geregenereerd MgO minder reactief dan het oorspronkelijke materiaal. Door verhitting met stoom en door het in beweging te
brengen gelukte het de reactiviteit weer te doen toenemen. Het magnesiumoxide mag echter niet boven de 82°C komen, omdat dan de afzettingsproblemen weer toenemen. Chloriden kunnen aanleiding geven tot:
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- corrosie
- afnemend S02-verwijderingsrendement
- toenemende MgO additie
Dit kan voorkomen worden door:
i. plaatsing van een prescrubber en scheiding van de slurriestroom van
de absorberstroom
2. gebruik te maken van chloridebestendige materialen
3. in het ontwerp een reinigingstrap in de recirculatieloop op te nemen

4.3.2~ Procesbeschrijving
Voor alle MgO reinigingssystemen geldt eenzelfde principe. Een slurrie
op magnesium-basis wordt in contact gebracht met de rookgassen (zie fig.
13). De SO2 wordt geabsorbeerd en vormt een onoplosbaar produkt. Dit
wordt m.b.v, een centrifuge van de slurrie gescheiden, gedroogd en verscheept naar een aparte regeneratie-installatie voor terugwinning van
de zwavel en de MgO. ~et geregenereerde MgO gaat terug naar de centrale
voor hergebruik in het reinigingssysteem.
In het proces vinden in grote lijnen de volgende reacties plaats (afhankelijk van diverse parameters w.o. pH):
MgO + SO2 + 6H20 ÷ MgSO3 . 6H20
MgO + SO2 + 3H20 ÷ MgSO3 . 3H20
MgS03 + ½02 + 7H20 ÷ MgSO~ . 7H20 (weinig)
MgSO~ + Mg(OH)2 + SO2 + lIH20 ÷ 2MgSOB . 6H20
Nadat de kristallen zijn gedroogd wordt cokes toegevoegd. Bij een temperatuur van 800-1000°C treden dan de volgende reacties op:
MgS03

÷ MgO + SO2
MgSO~ + ½C ÷ MgO + SO2 + ½CO2
Bij een overmaat van |,! en 97% zuiverheid van MgO bedraagt de benodigde
hoeveelheid MgO ~ 0,70 kg/kg verwijderd SO2.

4.3.3. Beschrijving van de onderdelen
Het rookgas wordt in een venturi-scrubber ontdaan van vliegas en gekoeld
tot 53°C. Bij gebruikmaking van een ESP is een aparte gaskoeler en luchtbevochtiger nodig. Een venturi heeft een hoger energieverlies vanwege de
drukval in de unit.
De SO2-absorber is het eerste S02-verwijderings-onderdeel. Het kan een

¯ seooJd ~n!seu~ew e!ns~!uJ-OO!LUa4O 1art ~ L "~!_~

9NiJ.snra~’

zOS
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turbulente contact-absorber zijn of een ventúri scrubber. De scrubber
moet bestand zijn tegen corrosie, erosie en afzetting en is daarom meestal van zacht koolstofstaal met een zuurbestendige bekleding zoals:
met fiberglas versterkt polyester~ polyurethaan of rubber. De pH van de
slurrie ligt tussen 6 en 8. Hoe meer s~rubbers aanwezig, des te gemakkelijker belastingwisselingen gevolgd kunnen worden. Na reiniging worden
de rookgassen ontmist en herverhit (54-7! à 98°C).
De MgSOB-terugwinning neemt een aanvang met het transport van de slurrrie
naar een indikker waardoor de centrifugerende werking verbeterd wordt.
Daarna gaat de ingedikte slurrie naar een centrifuge. De cake wordt gedurende enige tijd opgeslagen in droogsilo’s (175-230°C) alvorens in
een kalkoven verhit te worden. Vervolgens woordt d.m.v, cyclonen het MgO
gescheiden van de gasstroom en het rookgas wordt in een venturi met een
gelaagd bed gereinigd voor het naar de zwavelzuur fabriek gaat. Het geregenereerde ~~gO wordt weer gebruikt.

4.3.4. Voor- en nadelen
Voor- en nadelen zijn resp.:
Voordelen:
I. Door regeneratie van het absorbent (MgO) worden de kosten aanmerkelijk gedrukt.
2. De kosten voor het dumpen van afval zijn gering.
3. Het bijprodukt zwavel of zwavelzuur is van een hoogwaardige kwaliteit.
4. Een specifiek voordeel ontstaat wanneer voor een aantal installaties
tegelijk regeneratie uitgevoerd kan worden.
5. Door het aanleggen van een voorraad MgO wordt het regeneratiesysteem
uitermate flexibel.
6. Doordat MgSO4 goed oplosbaar is, het systeem een hoge circulatiesnelheid heeft, de controle op de slurrie samenstelling goed mogelijk is,
de concentratie van kristalkernen hoog is en de verblijftijd kort,
zijn de verstoppings- en afzettingsproblemen gering.
Nadelen:
~. Bij de regeneratie van MgO (800-I000°C) gaat veel energie verloren.
2. Betrouwbaarheidvande demonstratie-eenheden in de V.S. waren nogal
laag. In Japan waren de resultaten veel beter.
3. Er is weinig ervaring met kolengestookte eenheden.
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4. De MgSO3-eake kan problemen opleveren.
5. Er is weinig adequate informatie mob.t, magnesium-zouten voorhanden.
6. Corrosie en erosie-problemen in de slurrie-handling zijn veelvuldig.
7. Bij vliegasdeeltjes kleiner dan 150 ~m is extra MgO vereist om de reactiviteit te verhogen.
8. Omdat vliegas het rendement van het regeneratiesysteem verlaagt is
een vergaande vliegasverwijdering op kolengestookte ketels noodzake-

lljk.
9. De scrubber vereist hoge vloeistof/gas verhoudingen.

4.4. Het aetieve kool proeédê

4.4.1. Algemeen
Het eerste van de meer belangrijke koolstofprocessen, het "Reinluft"
proces, werd in 1957 in Duitsland ontwikkeld. Vier testeenheden waren
in bedrijf tussen 2959 en 2968.
Eind 1977 waren 2 centrales (~ 70 MWe) uitgerust met dit procédé.
Doordat zelfontbranding van het koolstof in de grotere testeenheden optrad, continueerde Davy Power Gas de procesontwikkeling. Een unit op
semi-grote schaal werd in 1974 ge~nstalleerd in Lünen (150.000 m3/h).
Hier worden ook de vliegas- en NO -emissie beperkt. In de jaren zeventig
x
zijn nog een aantal andere installaties met allerlei meer of minder
belangrijke procesvariaties ge~nstalleerd, alle met een vergelijkbare capaciteit als de installatie in Lüneno

Het is een veelbelovend alternatief voor de natte reiniging,
Er ontstaat zwavelof zwav~zuur. Door de produktie van verkoopbare produkten wordt de behoefte aan grond minder.

Hoewel de desorptietemperatuur bij de regeneratie van de geactiveerde
koolstof zo laag mogelijk moet zijn voor een maximaal S02-verwijderingsrendement, maken de adsorptieprocessen het toch mogelijk te functioneren
bij hogere temperaturen dan de natte reinigingstechniekeno Er wordt een
S02-rijk gas gevormd, dat kan dienen voor de produktie van zwavelzuur of
elementaire zwavel.
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4.4.2. Procesbeschrijving
De principes van alle droge adsorptieproeessen zijn in wezen gelijk.
Het gebruik vanactieve kool of andere sorbentia maken het mogelijk om
geadsorbeerde verbindingen door eenvoudig thermisch strippen te verwijderen.

Sorptie van SO2 dooractieve kool kan zowel chemisch als fysisch. De
graad van elke sorptiewijze wordt bepaald door de aanwezigheid van zuurstof en waterdamp in het gas. Het actieve adsorbentoppervlak catalyseert
de oxidatie van SO2 naar SO3, wat in de poriën met waterdamp H2SO~ vormt.
Een van de grootste problemen met dit proces is de verwijdering van het
zuur uit de poriëno

Met 02 en H20 in de rookgassen is een zwavelbelasting van actieve kool
mogelijk tussen 5 en
Globaal treden de volgende chemische reacties op:
adsorptie

: SO2 + H20 + 02

> adsorptie
120 - 140°C~
SO2 + H20 + ~O2 houtskool
H2SO4
260 - 700°C
regeneratie: 2H2S04 + C
÷ C02 + 2H20 + 2S02
zand
SO2 verwijderingsrendement: 75 - 80%
vliegas

: 85%

NO

: 15 - 60%

C1 ; F

: 50%

x

De gasstroom van de regenerator bevat globaal:
20 - 30% SO2
50 - 60% H20
20 - 30% (N2 + CO2)
Er is verder geen afvalstroom en ook is herverhitting van de rookgassen overbodig.

4.4.3. Beschrijving van de onderdelen
Het rookgas gaat van de ketel naar de absorber waar het eerst in contact gebracht wordt met actievekool (zie fig.14). Hetontzwavelde rookgas
gaat rechtstreeks naar de schoorsteen, terwijl de "geladen" kool naar
de desorberketel gaat. D.m.v. warmte komt het SO2-rijke gas vrij en gaat
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naar een Claus-plan~. De geregenereerde kool wordt met nieuwe gemengd
en gaat terug naar de adsorber.
Warmte kan aan de desorber worden toegevoerd d.m.v.:
- injectie van heet gas
- menging van het "geladen" adsorbent met heet zand.
Als nevenuitrusting is in gebruik een reinigingsinstallatie, die het
actieve kool scheidt van de andere bestanddelen.
De huidige plannen bestaan uit het produceren van een S02-rijk gas gecombineerd met de mogelijkheid om NO af te scheiden. Er is in de laatste
jaren met ~~olstofadsorptie-eenheden in de V.S., Japan en Amerika goe&e
vooruitgang geboekt bij de oplossing van klassieke problemen als een
groot koolstofverbruik, koolstof- en gasverspreiding, ontwikkeling van
instrumentarium en de behandeling van vaste stoffen.
Bergbau Forschungontwikkelde een goed handelbareactievekool met een
hoge abrasie-weerstand, met een korrelgrootte die een geringe drukval
in de adsorber garandeert en een erg lage reactiviteit met zuurstof
vertoont en bovendien een grote SO2-adsorptiecapaciteit heeft.
Door toepassing van droge scheiding van chloride, fluoride en stof zijn
de problemen van corrosie en katalysatorvergiftiging opgelost.

4.4.4. Voor- en nadelen
De voor- en nadelen zijn achtereenvolgens:
Voordelen:
I. Er is geen afzetting en verstopping in de adsorber.
2. Het meeste constructiemateriaal is koolstofstaal.
3. De bediening geschiedt met een schone ventilator.
4. Er is een gedeeltelijke NO -verwijderin~.
5. Er wordt eveneens vliegas verwijderd.
6. Rookgasverhitting niet noodzakelijk.
7. Er is geen afvaldumpvijver noodzakelijk.
Nadelen:
I. Verslechtering van cireulerend sorbent door fysische en chemische invloeden.
2. Er is een grote uitrusting (sorptie- en desorptievaten) noodzakelijk
in vergelijking met kalkreiniging.
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4.5. Het koperoxide procédé

4.5.]. Algemeen
Het is een droog proces, waarvan de ontwikkeling in het begin van de
jaren zestig gestart werd door het U.S. Bureau of Mines en Shell Corporation. Doel was een droog proces te ontwikkelen, welke de problemen
samenhangend met de natte procédé’s moest overwinnen. Daarnaast moest
het energieverbruik laag zijn. Op laboratoriumschaal werden eerst met
allerlei varianten proefnemingen uitgevoerd.
In ]967 startte Shell met een demonstratie-unit in Pernis (670-]000 Nm3/h
van een procesverwarmer gestookt met hoogzwavelige olieo Het verwijderingsrendement van SO2 bedroeg meer dan 90%. In ]973 werd op een oliegestookte ketel (40 ~íWe) in Japan een ander type installatie gebouwd.
Ook hier werd een SO2-verwijderingsrendement van 90% gehaald.
Proeven met simultane ammoniak-injectie leverden daarnaast een NO -rex
ductie op. Momenteel voert de EPA proefnemingen uit met dit procédé op
een kolengestookte installatie.
Het procédé maakt gebruikt van koperoxide (CuO) om SO2 uit rookgas te
verwijderen. Bij verzadiging van de CuO met SO2 worden de rookgassen
naar een parallel opgestelde reactor geleid. M.b.v. waterstof wordt CuO
geruggewonnen en SO2 bevrijd. Dit SO2 wordt of v!oeibaar gemaakt of in
elementaire zwavel omgezet.
Een combinatie van een wisselende reactor en een speciaal paralleldoorstroompakking wordt gebruikt om de problemen te overwinnen van uitputting en verstopping, die

inherent zijn aan een metaaloxide-absorptie-

systeem. Regeneratie met waterstof kan geschieden bij dezelfde temperatuur en verloopt nog sneller dan de opname van SO2.
Omdat met behulp van ammonia proefondervindelijk tot 70% NOx verwijderd

werd, is er ook meer onderzoek in deze richting gaande.
Het Shell koperoxideprocédé op de Yokhaichi raffinaderij haalt een NOx verwijderingsrendement tot 70% (zie figuur ]5). Door toevoeging van
ammonia wordt NO omgezet in elementaire stikstof en water° De ammoniaconcentratie in de gereinigde gassen is 2 ppm. Volgens de laatste proefresultaten is het niet noodzakelijk bovenstrooms van de CuO-reactor
vliegasverwijdering te hebben bij een kolengestookte ketel.
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Het ko~eroxidesysteem is toepasbaar op nieuwe ketels in ge~ndnstrialiseerde gebieden, waar een markt is voor op zwavel gebaseerde bijprodukten, waar grond duur is en waterstof beschikbaar is.
Er zijn bij het uittesten de drie hiernavolgende problemen opgetreden:
|o stefneerslag rond de reactorinlaat
2. verstopping van de waste heat boiler
3. corrosie van de quench towers.
Punt | werd opgelost door stoominjectieop stofverzamelplaatsen en 2 en 3
door verandering van de materialen en aanpassing van het ontwerp van deze
onderdelen.

4.5.2. Procesbeschrijving
Het koperoxideproces maakt voor de verwijdering van S02 en vliegas e.d.
gebruik van een droge aceeptor (Cu0) op aluminiumdrager in een vast bed
waar de gassen doorheen stromen.
Cu0 werd gekozen omdat dit bij 400°C snel met S02 reageert onder vorming
van CuS04. Bij dezelfde temperatuur kan dit op eenvoudige wijze geregenereerd worden onder vorming van S02. Het proces kan in drie grote stappen ingedeeld worden:
I. oxidatie
2. opname
3. regeneratie

ad I:
Aanvankelijk is koper in de aeceptor aanwezig als elementair koper
met een geringe hoeveelheid kopersulfides. Door de in de rookgas aanwezige zuurstof worden deze stoffen omgezet volgens:
Cu

+

~02 ÷CuO
5
Cu2S + ~02 ÷ Cu0 + CuS04
CuS + ~302 ÷ Cue + SO2
In de eerste fase van een geregeneerd bed is het S02-verwijderingsrendement dan ook uitermate laag.
ad 2:
Opname van SO2 volgens:
Cu0 +

½02 + S02 ÷ CuS04

Deze reactie in het bed vindt voortgang totdat het verzadigingsniveau
(vorming CuS04) bij de ingang van het bed bereikt wordt en dus het SO2-
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verwijderingsrendement af gaat nemen tot een toelaatbaar minimum. De
geladen aceeptor is dan aan regeneratie toe.
De gebonden zwavel (S02) wordt verwijderd m.b.v, reducerende middelen
als H2, CO enlichte koolwaterstoffen bij temperaturen boven 700°C. Deze
laatste methode vereist dermate veel energie, dat deze in de praktijk
niet wordt gebruikt. Bovendien treden er daarnaast te veel temperatuurspanningen op het reducerende middel. De optredende reacties zijn:
÷ Cu + S02 + 2H20
CuS04 + 2H2
CuS0~ + 4H2
2CuS0~ + 6H2

÷ CuS + 4H20

Cu2S + H2

÷ 2Cu + }I2S

÷ Cu2S + 6H20 + S02

Al2 (SOg)3 + 12H2 ÷ AI2S3 + 12H20
Bij hogere temperaturen wordt meer AI2S3 gevormd, waardoor de temperatuur niet te ver boven 400°C uit mag stijgen. M.b.v. methaan wordt er
weliswaar veel minder kopersulfide gevormd, maar de reacties verlopen
ook langzamer:
CuS0~ + ½CH~ ÷ Cu + SO! + ½C02 + H20,
terwijl bij gebruik van hogere koolwaterstoffen cokes-achtige verontreinigingen achterblijven. Deze worden weer verbrand, ~~aar daardoor
worden te hoge temperaturen in de oxidatiefase veroorzaakt.

De hoeveelheid vereiste waterstof bij een overmaat van ?5% is: 0,|25 kg
H2/kg verwijderd SO2.
Na regeneratie gaan de S02 en de waterdamp door een afvalwarmteketel en
een koeltoren en tenslotte door de absorber verwijdersectie, waar de
volgende vereenvoudigd weergegeven reacties plaats vinden:

S0~ + H20 ÷ H2S03 (aq)
stripper:
H2S03

÷ S02 + H20

Het eindprodukt bestaat uit SO2 in vloeibare vorm of elementaire zwavel
wat m.b.v, het Claus-proces geproduceerd wordt. Vloeibaar SO2 wordt gemaakt door droging, samenpersing en vervolgens condensatie van het gas
van de stripper. Hetvloeibare SO2 wordt in drukvaten bewaard.
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Eiementa~re zwavel wordt in stappen gewonnen. In de reducerende fase
reageert methaan met SO2 volgens:
2CH4 + 3S02 ÷ 2CO2 + 2H20 + S + 2H2S

In de Claus-reactor reageren de resterende H2S en SO2 nog eens met elkaar:
2H2S + SO2 ÷ 2H20 + 3S

4.5.3. Beschrijving van de onderdelen
De koperoxide rookgasontzwavelingseenheid kan toegepast worden op een
ketel op twee manieren. Het kan tussen de economizer en de luchtvoorverwarmer geplaatst worden om de temperatuur te bereiken, welke voor het
proces gewenst is of het kan geïnstalleerd worden als een extra eenheid
benedenstrooms van de luchtverhitter.
In het laatste geval is er extra energie vereist om de bedtemperatuur
op 400°C te krijgen en een warmtewisselaar om een deel van de toegevoegde thermische energie terug te winnen.
De hoeveelheid vliegas van oliegestookte ketels varieert normaal van 50
tot 300 mg/Nm3, hetgeen voldoende laag is om de bedrijfsvoering in de
reactor onbelemmerd uit te voeren.

Wanneer de ruimte het toestaat of wanneer het een nieuw ontwerp betreft,
worden de rookgassen verwijderd, nadat ze behandeld zijn in de economizet en gaan dan terug naar de ketelvoorverwarmer.

Omdat bij een kolengestookte ketel de vliegasbelasting normaal 50 tot
100 m~al de toegestane limiet is van 300 mg/Nm~ van de reactor, wordt
een ESP geïnstalleerd voor de reactor (zie fig. 12). Bij een bestaande
installatie wordt een ESP geplaatst achter de voorverwarmer. De rookgassen moeten dan wel eerst op 400°C gebracht worden, voordat ze de reactor
ingaan. Het gereinigde gas hoort dan door een warmteterugwinsysteem te
gaan, voordat het in de atmosfeer geloosd wordt. Bij een nieuwe installa~ie is het ook mogelijk een ESP en een reactor te plaatsen tussen de
eeonomizer en de voorverhitter.

De reactor in het koperoxide proces bestaat uit twee parallel opgestelde
stroomeenheden, díe alternerend adsorberen en regenereren. In een adsorber die bestaat uit horizontaal cn evenwijdig geplaatste lagen absorpticmateriaal stroomt het rookgas door kanaaltjes naar de sorbentbedden.

De reactoromhulling is gemaakt van een chroom-molybdeen staal. Het sorbent is Cu0 op geactiveerd aluminium, wat in dunne laagjes bijeen wordt
gehouden door lijn roestvrijstalen gaas;~Het overschakelen van een
"volle" reactor naar een geregenereerde gaat geautomatiseerd. Omdat
waterstof met zuurstof een explosief mengsel kan vormen (zeker bij 400°C)
zijn extra maatregelen vereist zoals stoominjectie vooraf e.d.

De gereinigde rookgassen gaan naar de luchtvoorverhitter. Omdat de SO3
uit de rookgassen is verwijderd en derhalve het dauwpunt omlaag is gegaan, kan meer warmte aan de ro~kgassen onttrokken worden.
Het afvalgas van de regeneratie, dat S02, waterdamp, waterstof en inerte
materialen bevat, gaat door een waste heat boiler om de bruikbare warmte
te winnen en daarna door een blustoren om het verder te koelen.

Met behulp van een absorberstripper worden fluctuaties in de

go2 aanvoer

afgevlakt en wordt het S02 van de waterdamp gescheiden. Omdat deze
methode voor de produktie erg inefficiënt is, wordt er ook aan de ontwikkeling van andere oplossingen gewerkt.

4.5.4. Voor- en nadelen
De voor- en nadelen zijn als volgt aan te geven:

Voordelen:
Io Omdat het een droog proces is, is de waterbehoefte minimaal.
2. De opname van S02 en regeneratie geschieden bij vrijwel dezelfde
temperatuur.
3. Verstopping van het bed komt niet voor.
4. Continue bedrijfsvoering is mogelijk.
5. Er is geen herverhitting noodzakelijk en er wordt nauwelijks proceswater geproduceerd, waardoor aan deze fase nauwelijks kosten verbonden
zijn.
6. In principe kan het proces zodanig aangepast worden, dat S02 en NOx
gelijktijdig m.b.v, an~nonia-injectie in het bed verwijderd kunnen
worden. De Cu0 is dan katalysator.
7. Een ESP kan zowel voor- als nagesehakeld worden.
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Nadelen:
I. De investering is hoog.
2. Toepassing van waterstof werkt kostenverhogend.
3. Kritieke momenten tijdens bedrijf ontstaan wanneer bedden bij hoge
temperatuur gewisseld worden.
4. De stripper gebruikt grote hoeveelheden lage drukstroom en vereist
een hoge energie-input.
5. Vanwege de hoge temperaturen (400°C) is installatie op een bestaande
ketel moeilijk te verwezenlijken en zal een ander procédé gekozen
moeten worden.
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5. SLOTOPMERKINGEN

In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gepresenteerd van de
op dit moment meest geavaneeerde rookgasontzwavelingsprocessen. De
gegevens zijn ontleend aan de 12 technische rapporten welke in het kader
van de CCM$ Pilot Study on Flne Gas Desulfurization zijn geproduceerd.
De betekenis van deze studie is niet alleen gelegen in de recente datum
van de gegevens, maar ook in de vergelijking ervan door één en dezelfde
groep van deskundigen. Lokale verschillen in technische en economische
uitgangspunten bemoeilijken de vergelijking. In een vervolgproject
wordt momenteel gewerkt aan een standaardisatie waardoor een betere
economische vergelijking mogelijk wordt.
Met nadruk wordt er op gewezen dat de opgesomde voor- en nadelen van
de diverse processen geen directe conclusies toelaten met betrekking
tot hun toepasbaarheid in Nederland. Voor de diverse toepassingsgebieden
zal een nadere afweging van de voor- en nadelen nodig zijn in het licht
van de eisen die rentabiliteit, energiebeleid en milieubeleid stellen
en rekening houdend met andere mogelijkheden om aan dit samenstel van
eisen tegemoet te komen. Ook in het geval dat voor rookgasontzwaveling
blijkt te moeten worden gekozen, zal een zorgvuldíge keuze uit de
veelheid van mogelijke processen nodig zijn. Een overhaaste keuze kan
tot gevolg hebben dat een verkeerde weg wordt ingeslagen, waarop in een
later stadium moeilijk kan worden teruggekomen.
De bedoeling van de CCMS-studie en van de hier gepresenteerde compilatie
van de resultaten is het leveren van de basisgegevens waaraan op grond
van nationale en lokale waardering een conclusie kan worden verbonden
met betrekking tot de toepasbaarheid van rookgasontzwaveling en de keuze
van rookgasontzwavelingsprocessen.
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