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Samenvatting. 

Aan de Technische Universiteit te Eindhoven wordt binnen de 

vakgroep Fysische Technologie onderzoek verricht naar de 

extractieve reiniging van kleigronden, die verontreinigd zijn 

met zware metalen. 

In dit deel van het onderzoek is nagegaan of de verblijftijd 

van de klei en het extractiemiddel in een tegenstroomkolom te 

bepalen zijn. Voor de klei is bovendien gekeken naar de 

mogelijkheid om de verblijftijd te beïnvloeden met behulp van 

zeefplaten. Een hogere verblijftijd zal gunstigere 

extractierendementen in de kolom opleveren. 

Het natuurlijke kalkgehalte in de klei, blijkt geen goede 

tracer te zijn voor verblijftijdspreidingsexperimenten van 

klei. Daarentegen zijn de metaalionen Cu 2
+ en Cr 3

+ wel 

geschikt als tracer voor de klei. 

Ondanks de verstoring door het aanbrengen van een stapfunktie 

in de klei, is het mogelijk om de verblijftijdspreiding te 

bepalen. De door mij gebruikte zeefplaten kunnen de 

verblijftijd van de klei niet beïnvloeden. De oorzaak hiervan 

moet gevonden worden in de grote omtrek van de gaten in de 

zeefplaten. De omtrek van de gaten zal een grotere invloed op 

de verblijftijd hebben dan het oppervlak van de zeefplaten. 

Verder wordt de verblijftijd van geflocculeerde klei in de 

tegenstroomkolom beïnvloed door de valsnelheid van de 

vlokken. Het is mogelijk deze valsnelheid te regelen met de 

flocculantdosis en het droge-stofgehalte. 

De verblijftijd van het extractiemiddel kan bepaald worden 

met een 1 g/1 Na Cl-oplossing als tracer. Het extractiemiddel 

kan in het tegenstroomgedeelte van de kolom als een 

propstroroer worden beschouwd. 
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1. Inleiding 

1. Inleiding. 

1.1. Algemeen 

Binnen de vakgroep Fysische Technologie van de Technische 

Universiteit Eindhoven wordt sinds 1985 onderzoek verricht 

naar de extractie van zware metalen uit kleigronden. Dit 

onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een procesinstallatie, 

waarin op grote schaal met zware metalen verontreinigde klei

gronden in de praktijk kunnen worden gereinigd. 

In het verleden zijn batchexperimenten<tSJ uitgevoerd om meer 

zicht te krijgen in de extractie van zware metalen uit klei

gronden onder verschillende omstandigheden. Op grond van de 

zo verkregen resultaten is er een extractie-installatie 

gebouwd< 31
. In deze installatie is de extractie van kunst

matig verontreinigde gronden en praktijkgronden onderzocht. 

In deze proefinstallatie is de extractie in twee verschillen

de procesuitvoeringen onderzocht. Er zijn experimenten uitge

voerd in twee continu doorstroomde geroerde vaten in 

serie< 19
, en in een continu bedreven tegenstroomkolom< 10

'
131

• 

Een probleem bij de interpretatie van de verkregen resultaten 

wordt veroorzaakt door de onbekendheid van de verblijftijd in 

de tegenstroomkolom. 

In dit deel van het onderzoek wordt gekeken of deze verblijf

tijd te bepalen en te beïnvloeden is. Voor de klei zijn twee 

soorten tracers, namelijk kalk en metaalionen. onderzocht op 

hun geschiktheid (hoofdstuk 4.). Naast klei is ook de 

verblijftijdspreiding van het extractiemiddel bepaald. Er is 

enig inzicht verkregen in een aantal procesvariabelen, die de 

verblijftijdspreiding in de tegenstroomkolom beïnvloeden. De 

invloed van de valsnelheid van geflocculeerde klei {hoofdstuk 

3.) en de bewegingen van de zeefplaten in de tegenstroomkolom 

{hoofdstuk 6.) op de verblijftijd is nader onderzocht. 
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1. Inleiding 

Het stromingspatroon van de klei kan met behulp van een model 

worden beschreven (hoofdstuk 5.). Dit model dient ervoor een 

beter begrip van dit stromingspatroon te verkrijgen. Verder 

kan hiermee worden nagegaan in hoeverre de verblijftijdsprei

dingsresultaten van klei ermee worden beschreven. 

In dit hoofdstuk wordt verder kort ingegaan op bodemveront

reiniging door zware metalen (§1.2.). In deze paragraaf 

worden ook verschillende reinigingsmetboden in het kort 

besproken. In §1.3. wordt verder een algemene beschrijving 

gegeven van het extractieproces, dat voor verontreinigde 

grond toegepast kan worden. 

1.2. Bodemverontreiniging. 

De laatste jaren is in Nederland het probleem van de omvang

rijke verontreiniging van de bodem naar voren gekomen. Deze 

bodemverontreiniging is vaak in het verleden ontstaan door 

het ongecontroleerd storten van chemisch afval en het lozen 

van niet gezuiverde afvalstromen in het milieu. 

Inventarisatie van in de grond voorkomende verontreiningingen 

heeft tot de onderstaande indeling geleid' 1
): 

-alifatische en enkelvoudige aromatische koolwaterstoffen 

-polycyclische aromaten 

-gehalogeneerde koolwaterstoffen 

-zware metalen 

-cyaniden 

Op verontreinigde grond kan men isolatie- en reinigingstech

nieken toepassen. Omdat de eerste technieken alleen ten doel 

hebben de verspreiding van de verontreinigingen te beperken 

en niet deze verontreinigingen te verwijderen, is het aan te 

bevelen het gebruik van isolatietechnieken zoveel mogelijk te 

beperken. 
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1. Inleiding 

Reinigingstechnieken kunnen zowel in-situ als na afgraven 

worden toegepast. Verder is de toepassing afhanke- lijk van 

de grondsoort en de soort verontreiniging. 

Voor bodemreiniging zijn een aantal methoden beschikbaar' 2 J: 

-Thermische reiniging 

Vluchtige componenten kunnen met behulp van stoom of hete 

lucht uit de grond gestript worden. Een andere methode is 

het verbranden van de verontreinigingen uit de grond. Dit 

is geschikt voor alle soorten verontreinigingen, uitge

zonderd zware metalen. Bij thermisch reinigen is altijd 

nabehandeling van de uitgedampte verontreinigingen nodig 

door condensatie of (na)verbranding. 

-Chemische reiniging 

Door toevoeging van een reagens in vaste vorm of in 

oplossing worden de verontreinigingen zodanig omgezet dat 

het reaktieprodukt geen negatieve effecten op het milieu 

heeft. Vrije cyaniden, organische verbindingen en zure of 

basische verontreiningen kunnen bijvoorbeeld door middel 

van respectievelijk natriumhypochloriet, waterstofper

oxide en neutralisatie worden verwijderd. 

-MicrobioLogische reiniging 

Een groot aantal organische verontreinigingen kunnen met 

behulp van micro-organismen worden afgebroken tot H2 0 en 

C0 2 . Het is nodig om voedingsstoffen en zuurstof toe te 

voegen voor een goede reaktiesnelheid. 

-Extractieve reiniging 

Extracties met extractiemiddelen op waterbasis of van 

organische oorsprong worden verder in §1.3. behandeld. 

Deze methode is voor alle soorten verontreinigingen 

toepasbaar en voor zware metalen zelfs de enige. Een 

andere methode is flotatie. Hierbij worden meestal olie

achtige verontreinigingen door middel van kleine lucht

belletjes vanuit de suspensie naar het oppervlak 

getransporteerd. 

3 



1. Inleiding 

Voor de meeste soorten bodemverontreinigingen, die aanwezig 

zijn in verschillende grondsoorten, bestaan er operationele 

reinigingsinstallaties die gebaseerd zijn op de hierboven 

beschreven technieken. Echter, voor met zware metalen veront

reinigde kleigronden bestaat nog geen installatie die 

geschikt is om op grote schaal toe te passen. 

1.3. Extractieve reiniging van met zware metalen 

verontreinigde kleigronden. 

De fraktie van een bodem die kleiner dan 2 mm is. bestaat uit 

een mengsel van klei, silt en zand, met daarnaast organisch 

materiaal. De kleifraktie bestaat uit deeltjes die kleiner 

zijn dan 2 ~m. Klei heeft twee eigenschappen die bij het 

verwijderen van zware metalen problemen geven. Zandgronden 

hebben deze eigenschappen en dus de problemen in mindere 

mate. Deze eigenschappen zijn: 

-De sterke chemische binding van metaalionen aan klei

deeltjes. Hierdoor is de klei in verhouding sterker 

verontreinigd en moeilijker te verwijderen. 

-Kleideeltjes zijn door hun kleine afmeting moeilijk van 

het extractiemiddel te scheiden. 

Een extractieproces voor grond is meestal uit een vijftal 

processtappen opgebouwd (figuur 1.1.). Op de in deze figuur 

genummerde processtappen zal in het kort worden ingegaan. 

(1)Voorbehandeltng van de grond 

Grote voorwerpen, zoals hout en stenen, worden nat 

afgezeefd, waarbij tevens harde klonten grond worden 

verkleind. 

4 
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voorbehandeling 
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slib 
(chemisch afval) 

Figuur 1.1. Alge•een proceaachema voor de extractie van 

grond. 

(2)Extractie van de grond 

De grond wordt intensief gemengd met het extractiemiddel, 

waarbij de verontreinigingen overgaan naar het extractie

middel. Het extractiemiddel is op water gebaseerd waaraan 

chemicaliën, zoals zuren of complexvormers, worden toege

voegd. Een andere mogelijkheid is dat het extractiemiddel 

een organische vloeistof is. 

(3)Scheiding van grond en extractiemiddeL 

De scheiding van grond en extractiemiddel kan zowel in de 

extractor zelf als in speciale bezinkbassins plaatsvin

den. 
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1 . In 1 e i d i ng 

Kleine gronddeeltjes (< 50 ~m) kunnen door hun lage 

bezinksnelheid niet via deze methoden effectief worden 

afgescheiden. Deze kleine deeltjes kan men met behulp van 

hydrocyclonen, centrifuges of bezinking na toevoegen van 

flocculant wel afscheiden. 

(4)Nabehandeling van de grond 

De grond wordt gewassen met schoon extractiemiddel, dat 

verwijderd wordt indien het schadelijke gevolgen heeft 

voor het milieu. 

(5)Zuivering van het extractie•iddel 

Het verontreinigde extractiemiddel wordt gereingigd en na 

eventuele toevoeging van nieuwe chemicaliën hergebruikt. 

Voor met zware metalen verontreinigde zandgronden bestaan 

enkele extractie-installaties, die op grote schaal kunnen 

reinigen( 2
>. Kleigronden die verontreinigd zijn met zware 

metalen kunnen nog niet op grote schaal gereinigd worden. Er 

bestaan al wel pilot plants. Van de Mast( 3 > heeft een proef

installatie gebouwd, waarmee twee verschillende uitvoeringen 

kunnen worden onderzocht. De extractie kan in twee continu 

doorstroomde geroerde vaten in serie (figuur 1.2.) en in een 

continu bedreven tegenstroomkolom (figuur 1.3.) worden 

uitgevoerd. Tevens kan er een extractie worden uitgevoerd, 

waarbij deze procesuitvoeringen achter elkaar geschakeld 

zijn. Aan de continu bedreven tegenstroomkolom wordt in dit 

verslag verder aandacht besteed. In het hieropvolgende 

hoofdstuk 2 komt de beschrijving van de tegenstroomkolom aan 

bod. 

6 



1. Inleiding 

Floc:c:ulatte
eenheid 

loog 

Figuur 1.2. Processcheaa van twee continu doorstrooade 

geroerde extractievaten in serie. 

F loc:cu latte
eenheid 

Flocc:vlaat 

Floc:culant 

Met.tlen (afwllllbl 

Figuur 1.3. Processcheaa van een continu bedreven extractie

tegenstroomkolom. 
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2. Tegenstroomkolom 

2. De kolomopstelling bij de VTS-experimenten. 

2 . 1 . In 1 e i ding .. 

De continu bedreven tegenstroomkolom is ontworpen en gebouwd 

door Van de Mastc 3 l. De hoofddoelstelling van de tegenstroom

kolom is het onderzoeken van de mogelijkheid om metalen uit 

gevlokte kleideeltjes te extraheren in een tegenstroom

proces.Het onderzoeken van deze mogelijkheid is op de volgen

de manieren gebeurd: 

-Het extraheren van kunstmatig verontreinigde kleigronden. 

-Het extraheren van niet kunstmatig verontreinigde klei-

gronden (= praktijkgronden). 

-Het extraheren van praktijkgronden, voorafgegaan door één 

of twee continu doorstroomde geroerde vaten in serie. 

-Het bepalen van de verblijftijdspreiding in een aantal 

onderdelen van de tegenstroomkolom. 

Het (hydrodynamisch) gedrag van gevlokte klei wordt onder 

andere bestudeerd door het bepalen van de verblijftijdsprei

ding in de kolom. De verblijftijdspreiding van zowel klei als 

extractiemiddel zal in dit verslag bepaald worden in de 

tegenstroomkolom zelf. Nonhebelctol heeft de verblijftijd

spreiding van de vloeistof in de flocculatie-eenheden 

bepaald. 

Indien er experimenten worden uitgevoerd om de verblijftijd

spreiding te bepalen, zijn niet alle procesonderdelen zoals 

weergegeven in figuur 1.3. van belang. In een VTS-experiment 

wordt gesuspendeerde klei van een voorraadvat naar een 

flocculatie-eenheid gepompt. Hierin wordt de klei gefloccu

leerd, waarna het via een bezinkvat de tegenstroomkolom wordt 

ingepompt. De klei verlaat de kolom aan de onderzijde. Het 

extractiemiddel wordt onderin de kolom ingepompt en verlaat 

de kolom via de kleiafvoer en via de overloop. De proces

onderdelen (precipitator, sedimentatietank en waskolom) zijn 

niet van belang voor een VTS-experiment. 

8 



2. Tegenstroomkolom 

In dit hoofdstuk zullen de onderdelen die van belang zijn 

voor een VTS-experiment afzonderlijk worden behandeld. Voor 

de uitvoering van een VTS-experiment wordt naar hoofdstuk 4. 

verwezen. 

Voordat de klei in de voorraadvaten van de installatie wordt 

gedaan, ondergaat deze een voorbehandeling. Deze voorbehande

ling. het hydrocycloneren, wordt in §2.2. behandeld. In de 

daaropvolgende §2.3. zullen twee aspekten van de installatie 

worden behandeld. De flocculatie-eenheid, waarin de klei 

geflocculeerd wordt alvorens de kolom te worden ingepompt, 

wordt als eerste behandeld. In deze paragraaf komt de werk

wijze en de opbouw van de flocculatie-eenheid aan bod. De 

theorie van het flocculeren wordt in hoofdstuk 3 behandeld. 

Het ontwerp van de tegenstroomkolom wordt tenslotte in 

§2.3.2. beschreven. 

2.2. De hydrocycloon. 

De kleigrond die voor de verblijftijdspreidingsexperimenten 

gebruikt wordt, gaat van te voren door een hydrocycloon. Deze 

voorbehandeling van de kleigrond zorgt ervoor dat de klei

suspensie in twee frakties wordt gescheiden. De fraktie met 

de fijne deeltjes wordt voor de VTS-experimenten gebruikt. De 

reden hiervoor is dat voor verontreinigde grove deeltjes 

reeds reinigingrlstechnieken voorhanden zijn. Hierdoor is het 

niet nodig deze deeltjes in de tegenstroomkolom schoon te 

maken. Bovendien is de kans op verstoppingen in de instal

latie groter bij het gebruik van de grove deeltjes. 

Het principe van de hydracycloon is als volgt: 

Een vloeistofstroom met deeltjes komt onder druk bovenin de 

hydracycloon tangentieel aan de wand binnen. Hierna zal de 

stroom in het buitenste gedeelte van de cycloon een roterende 

en ten gevolge van de drukval over de cycloon een dalende 

beweging maken. 

9 



2. Tegenstroomkolom 

Het kleinste deel van de stroom verlaat de cycloon via de 

bodemafvoer. De rest van de stroom, die in het binnenste 

gedeelte is, zal via de vortex-finder de cycloon met een 

roterende en stijgende beweging verlaten. Doordat de 

cycloonwand conisch toeloopt naar de bodemafvoer, wordt de 

vloeistofstroom gedwongen naar de as van de cycloon toe te 

bewegen. Hierdoor zullen de gesuspendeerde deeltjes zich 

scheiden in een grove en een fijne fraktie. Door de centripe

taalkracht van de vloeistof worden de deeltjes in de vloei

stof naar binnen afgebogen. Deeltjes met een grote traagheid, 

de grove fraktie, zullen minder worden afgebogen dan deeltjes 

met een kleine traagheid. De fijne fraktie komt hierdoor in 

het binnenste gedeelte van de cycloon terecht en zal deze via 

de topstroom verlaten. Daarentegen zal de grove fraktie in 

het buitenste gedeelte van de cycloon terechtkomen en deze 

via de bodemafvoer verlaten. 

De scheidende werking van hydrocyclonen wordt bepaald door de 

diameters van invoerpijp, beide afvoerpijpen en cycloon en 

door de drukval over de cycloon. 

De opstelling waarmee klei wordt gehydrocycloneerd, is in 

figuur 2.1. weergegeven. Aan de hand van deze figuur wordt 

hieronder een korte beschrijving van de werkwijze gegeven. 

In het voorraadvat van de hydrocycloon wordt een kleisuspen

sie met een hoog droge-stofgehalte (+ 20 m%) gemaakt. Deze 

suspensie wordt met een dubbelwerkende membraanpomp via een 

aanzuigstang uit het voorraadvat gepompt. De aanzuigstang is 

voorzien van een RVS-gaasje ter bescherming van de membraan

pomp en de hydrocycloon. De aanzuigstang wordt in het meest 

turbulente gedeelte van het voorraadvat gehouden. De klei

suspensie wordt vervolgens via een buffervat (inhoud: 7 liter 

) naar de hydrocycloon gestuurd. Het buffervat is nodig, om 

de drukschommelingen ten gevolge van de pulserende werking 

van de membraanpomp in de invoer van de cycloon te vermin

deren. 
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2. Tegenstroomkolom 

De druk in het buffervat (~ 1,3 ato) is een klein beetje 

hoger dan de druk in de aanvoerleiding naar dit vat 

(~ 1,1 ato). 

De grove deeltjes worden in de hydrocycloon via de bodem

stroom gerecirculeerd in het voorraadvat van de cycloon, 

terwijl de fijne deeltjes via de topstroom in het voorraadvat 

van het VTS-experiment terecht komen. De hydracycloon heeft 

een hoogte van 200 mm en een inwendige diameter van 75 mm. 

Van Poppel' 12
) heeft voor Rijnklei aangetoond dat een aftap

diameter van 8 mm de gewenste kleifraktie opleverde. 

De hydracycloon wordt gebruikt voor het scheiden van Winsum

en Rijnsuspensies. Van de fijne fraktie wordt met een Malvern 

pulsed spray droplet sizer (type: 2600) de deeltjesgrootte

verdeling bepaald (zie §4.3.4.). 

I I I voorraadvat 
l_____j extractie-experiment 

Figuur 2.1. Schema van de hydrocycloon. 

1 1 



2. Tegenstroomkolom 

2.3. Beschrijving van de installatie. 

2.3.1. De flocculatie-eenheid. 

In deze paragraaf wordt de werking van de flocculatie-eenheid 

behandeld. Voor theoretische aspekten van de flocculatie 

wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Figuur 2.2. geeft een schema 

van de flocculatie-eenheid, zoals die in de installatie wordt 

gebruikt. 

Vanuit het voorraadvat wordt een kleisuspensie van ongeveer 5 

m% via een slangepomp naar de flocculatie-eenheid gepompt. De 

flocculatie-eenheid bestaat uit twee geroerde vaatjes in 

serie gevolgd door een bezinker. Er is voor twee vaatjes 

gekozen, omdat de verblijftijdspreiding van de klei in de 

vaatjes dan kleiner zal zijn en vooral omdat hierdoor een 

getrapte flocculatie mogelijk wordt waarbij de vlokvorming 

maximaal is< 4
'

101
• Elk vaatje heeft een diameter van 10 cm en 

een hoogte van 20 cm, waardoor het bruikbaar volume voor een 

suspensie ongeveer 1 l per vaatje is. Onder in het eerste 

vaatje wordt ongeveer 8,5 1/h kleisuspensie gepompt, terwijl 

bovenin dit vaatje de flocculantoplossing {0,143 g A100/l) 

wordt gepompt. De flocculantoplossing wordt met ongeveer 1.5 

1/h vanuit een voorraadvat via een membraanpomp in de vortex 

van het eerste vaatje gepompt. In het eerste vaatje wordt 

hard geroerd {750 r.p.m.) om ervoor te zorgen dat de floccu

lantoplossing goed gemengd wordt met de kleisuspensie. 

Via de overloop van het eerste vaatje komt de kleisuspensie 

onderin het tweede vaatje. Hierin wordt rustig geroerd {300 

r.p.m.), zodat de bewegingen in de suspensie voldoende zijn 

om orthokinetische flocculatie op te laten treden, maar 

onvoldoende om de vlokken massaal te laten opbreken (zie ook 

§3.2.2.). De berekende gemiddelde verblijftijden van de 

vloeistof in de twee vaatjes zijn analoog aan Nonhebel< 101 

respektievelijk 3~ en 5 minuten. 
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Figuur 2.2. Schema van de flocculatie-eenheid. 

De geflocculeerde kleisuspensie komt via de overloop van het 

tweede vaatje in de bezinker terecht. De bezinker bestaat uit 

een cilindrisch gedeelte met een diameter van 23 cm met 

daaronder een conisch gedeelte (totale hooge 40 cm). In de 

bezinker zal de kleisuspensie tot ongeveer 20 m% indikken. 

Dit kan gebeuren door de geflocculeerde klei te laten bezin

ken en het overtollige water via de overloop van de bezinker 

af te voeren. In de bezinker is een langzaam draaiend roer

werk (1 r.p.m.) aanwezig, waarvan de bladen enigszins getor

deerd zijn. Dit roerwerk dient ervoor te zorgen dat de klei 

naar de afvoer wordt getransporteerd en dat er geen channel

ling onderin de bezinker plaatsvindt. Vanuit de afvoer van de 

bezinker wordt de geflocculeerde klei door een slangepomp 

naar de kolom gepompt. 

Voor de debieten en instelling van de pompen wordt naar §6.2. 

verwezen. 
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2. Tegenstroomkolom 

2.3.2. De tegenstroomkolom. 

De opbouw van de tegenstroomkolom en een aantal onderdelen 

ervan worden in deze paragraaf nader bekeken. In eerste 

instantie zal de invoer van de kolom worden behandeld. 

Vervolgens worden de kolom zelf en het transportmechanisme in 

de kolom behandeld. 

De geflocculeerde kleisuspensie die uit de bezinker komt, 

wordt via een slangepomp naar een magnetische flowmeter 

(Endress + Hauser, type: Picomag) gepompt. De flowmeter is 

zodanig afgesteld dat hierdoor een vloeistofdebiet kan 

stromen van maximaal 5 1/h. Het signaal van de meter wordt 

digitaal en op een recorder (Kipp&Zonen, type: BD40) weer

gegeven. Dit laatste wordt gedaan omdat de digitale waarde 

sterk fluctueert in de tijd. Verder bestaat de mogelijkheid 

om uit het signaal het vloeistofvolume cumulatief in de tijd 

te meten. Nadat de kleisuspensie door de flowmeter is gegaan, 

wordt het de tegenstroom kolom ingevoerd. 

De tegenstroomkolom is evenals de rest van de installatie 

(inklusief leidingen) slechts opgebouwd uit glas en kunst

stof. Dit is gedaan om corrosie van de installatie door onder 

andere het extractiemiddel te voorkomen. Een extra voordeel 

dat hierbij ontstaat, is dat er een visuele indruk kan worden 

verkregen van het gedrag van de klei.De kolom (figuur 2.3.) 

is opgebouwd uit 6 glazen cilinders, die door kunststofringen 

worden gescheiden, en aan de onderkant een glazen conus. De 

totale lengte van de kolom is 3 m, terwijl de inwendige 

diameter 10 cm is. De zijkant van de conus maakt een hoek van 

5° met de as van de kolom. 

In de kunststofringen bevinden zich doorvoeropeningen, waarin 

leidingen, centreerstaafjes en meetinstrumenten kunnen worden 

aangebracht. Op een hoogte van 182,0 cm (zie figuur 2.3.) 

bevindt zich een weerstandsmeter. 
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De temperatuur van de vloeistof in de 

kolom wordt met behulp van deze meter 

gemeten en op een Philips Multipoint 

Data recorder (type: PM8237A) geregi

streerd. In de kolom is er een iavoer 

voor geflocculeerde klei op een 

hoogte van 136,5 cm en een invoer 

voor een extractiemiddel (zuur, water 

of een zoutoplossing) op 0,0 cm. Het 

extractiemiddel wordt via een slange

pomp uit een voorraadvat de kolom 

ingepompt. Verder is er een afvoer 

voor de klei op het einde van de 

conus (-69,75 cm ) en een overloop op 

227,5 cm. De klei in de conus wordt 

via een slangepomp uit de kolom 

gepompt. Via de overloop verlaat er 

zeer weinig klei de kolom. Deze 

stroom mag rechtstreeks op het riool 

geloosd worden, omdat bij de VTS

experimenten geen extractie van 

metalen uit de kleigrond plaatsvindt. 

De mogelijkheid bestaat om de ver

schillende afvoer- en invoerstromen 

op een andere hoogte in de kolom aan 

te brengen dan hierboven beschreven. 

De tegenstroom in de kolom wordt 

veroorzaakt, doordat het grootste 

deel van het extractiemiddel van 

beneden naar boven stroomt en van de 

ingevoerde klei van boven naar 

beneden. 
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2. Tegenstroomkolom 

In de kolom is een kunststofas met daaraan 18 zeefplaten 

gebracht. Deze as kan via een transportmechanisme worden 

bewogen. Een aantal centreerstaafjes op een hoogte van 0 en 

45,5 cm houden de as op zijn juiste plaats. De eerste zeef

plaat is vlak boven de invoer van het extractiemiddel aan

wezig, terwijl elke volgende zeefplaat zich om de 10 cm 

bevindt. De invoer van de klei bevindt zich op gelijke 

afstand (= 5 cm) van twee platen. Er zijn 13 platen beneden 

de kleiinvoer en dus 5 platen erboven. Doordat de platen 

verwisselbaar zijn, kan de diameter van de plaat, het aantal 

en de diameter van de gaten in de plaat worden veranderd. 

Voor de maten van de gebruikte zeefplaten wordt verwezen naar 

§4.2.1 en bijlage 1. 

De zeefplaten zorgen ervoor dat de verblijftijd van de klei 

wordt vergroot. Om ervoor te zorgen dat er geen dood volume 

op de platen wordt gevormd en om de verblijftijd van de 

deeltjes in de kolom te kunnen regelen, is er een aandrijf

mechanisme aan de platen bevestigd dat de platen periodiek 

laat bewegen. Het met perslucht aangedreven mechanisme kan 

een slag (vertikale beweging) en/of een draai (horizontale 

beweging) veroorzaken. De frequentie van de slag en/of draai 

kan door twee elektronisch gestuurde regelventielen 

(Martonair, type: IP65/IEC144) worden ingesteld. Ten gevolg 

van een slag gaan de zeefplaten 5 mm omhoog, waarna ze bij 

een volgende slag dezelfde afstand omlaag afleggen. Bij een 

draai draaien de platen om de as 49° naar links en bij de 

volgende draai weer terug naar de uitgangspositie. Een slag 

of een draai vindt in een tijdsbestek van 0,2 sec. plaats. 

In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de hydro

cycloon, de flocculatie-eenheid en de tegenstroomkolom. De 

uitvoering van een VTS-experiment met onder ander gebruik van 

deze procesonderdelen wordt in hoofdstuk 4. gegeven. 
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3. Flocculatie 

3. Flocculaties van kleisuspensies. 

3.1. Inleiding._ 

De bezinksnelheid van klei in een kleisuspensie is zeer laag. 

Om deze snelheid te verhogen kan men floccnlatie toepassen. 

Wanneer de bezinksnelheid voldoende groot is, kan in de 

extractiekolom de geflocculeerde klei in tegenstroom worden 

gebracht met het extractiemiddel. De valsnelheid (=bezink

snelheid) van geflocculeerde klei blijkt van invloed te zijn 

op de verblijftijd van deze klei in de kolom (zie §6.3. ). Het 

is om deze reden belangrijk dat de valsnelheid op reprodu

ceerbare wijze bepaald wordt. 

In dit hoofdstuk wordt eerst enige theorie omtrent floccula

tie behandeld. In §3.2.1. wordt de valsnelheid van ongefloc

culeerde klei behandeld. Daarna wordt in deze paragraaf een 

model behandeld dat het flocculatiegedrag van een aantal 

polymeren verklaard. Hierna zal aandacht besteed worden aan 

de snelheid en de wijze van zowel vlokvorming als van opbre

king. Na deze theoretische aspecten wordt bekeken hoe de 

valsnelheid van geflocculeerde klei bepaald kan worden en 

welke problemen hierbij om de hoek komen kijken. Tevens zal 

de diameter van een vlok uit de valsnelheid berekend worden. 

De valsnelheid zal in dit hoofdstuk gebruikt worden om de 

mate van flocculatie vast te stellen. De door velen, onder 

wie Van de Mastc 3 J, gebruikte jar-test( 4
_

5
, is minder 

geschikt, wanneer men de mate van flocculatie in verband wil 

brengen met de verblijftijd. In de jar-test wordt de optimale 

flocculantdosis bepaald aan de hand van een bepaling van het 

droge-stofgehalte van de bovenstaande vloeistof na een 

bepaalde bezinkingstijd. Er wordt een ruw verband verwacht 

tussen het droge-stofgehalte en de verblijftijd. Wanneer 

vaste stoffen worden verwijderd uit een vloeistof (bijvoor

beeld waterzuivering), is deze methode van bepaling zeer 
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3. Flocculatie 

geschikt. Dit is niet de reden waarom er geflocculeerde klei 

in de extractiekolom aanwezig is. Daarentegen zal er een 

direkter en beter verband tussen de verblijftijd van de klei 

en de valsnelheid worden verwacht. 

3.2. Theorie. 

3.2.1. Flocculatie door polymeren 

De lage bezinksnelheid van niet geaggregeerde klei wordt 

veroorzaakt door de zeer kleine diameter van de kleideeltjes. 

Met behulp van de wet van Stokes, die voor een enkel bol

vormig deeltje geldt, kan de bezinksnelheid in water berekend 

worden (vergelijking 3.1.). Deze vergelijking geldt indien de 

vloeistof tijdens het bezinken van het deeltje laminair er 

langs stroomt (Re< 0,1). 

V = (3.1.) 

Rijnkleideeltjes, die een dichtheid p van 2,60.10 3 kg/m 3 en 

een gemiddelde diameter d van 3,4.10- 6 m hebbenc 6
l, bezinken 

met een snelheid van 2,2 cm/h. Door deze lage bezinksnelheid 

kan klei niet in tegenstroom worden gebracht met een fluïdum. 

Bovendien kan klei niet op een effektleve manier gescheiden 

worden uit een kleisuspensie. 

Om de valsnelheid van kleideeltjes te verhogen kan men deze 

deeltjes door coagulatie of flocculatie laten aggregeren tot 

vlokken. Coagulatie treedt op, wanneer aan een suspensie 

ionen worden toegevoegd, die de afstotende krachten tussen de 

deeltjes voldoende verkleinen en ten gevolge daarvan de 

suspensie destabiliseren. Indien aan een suspensie polymeren 

worden toegevoegd die aggregatie van deeltjes tot gevolg 

hebben, spreekt men van flocculatie. 

Van de Mast< 3
J heeft een aantal coagulanten en flocculanten 

onderzocht op hun kwaliteit van aggregatie van kleideeltjes. 

18 



3. Flocculatie 

Hierbij is met behulp van de jar-test de optimale dosis van 

de verschillende coagulanten en flocculanten voor kleisuspen

sies in zuur milieu bepaald. Van de Mast vond dat de aniona

gene polyelektrolyt AlOO van Cyanamid B.V. de beste resulta

ten gaf. De optimale dosis van AlOO ligt voor verschillende 

kleisoorten tussen 10 en 25 mg A100 per kg klei. 

Anionogene polymeren worden gekarakteriseerd door het 

gemiddelde molekuulgewicht, door hun structuur en door hun 

ladingsdichtheid binnen het molekuul. Verder bepalen onder 

andere de oplosbaarheid van het polymeer, de concentratie aan 

polymeer, de zuurgraad en temperatuur van de suspensie, de 

wijze van samenvoeging en de tijd van kontakt of en in welke 

mate er flocculatie optreedt. In de literatuur worden deze 

parameters onder andere door Vincent' 71 behandeld. 

Coagulatie en flocculatie kunnen vanuit verschillende 

gezichtspunten benaderd worden( 101
• Flocculatie kan met 

behulp van het "brugvormingsmodel" verklaard worden (figuur 

3.1.}. Door het hoge gemiddelde molekuulgewicht en daardoor 

de lage diffusiesnelheid van het polymeer, moet dit in een 

zeer verdunde oplossing aan de suspensie worden toegevoegd. 

Na deze toevoeging adsorberen de aktieve groepen van het 

polymeer aan het oppervlak van de kleideeltjes, waardoor deze 

gedestabiliseerd worden (reaktie 1). Het polymeer kan op 

verschillende manieren aan het oppervlak geadsorbeerd zijn. 

Een gedestabiliseerd deeltje vormt, door middel van de lange 

uiteinden van een polymeerketen, een brug met een ander 

deeltje (reaktie 2}. Wanneer er weinig geroerd wordt en/of er 

polymeer in overmaat aanwezig is, wordt een deeltje geresta

biliseerd (reaktie 3 respectievelijk 4}. Het gevolg hiervan 

is dat het polymeer in de eerste situatie niet meer als brug 

kan fungeren. Tenslotte breekt een eenmaal gevormde vlok door 

harden/of langdurig roeren op (reaktie 5}. 
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3. Flocculatie 

Figuur 3.1. Schematische weergave van het "brugvormingsmodel" 

bij flocculatie van deeltjes. 

3.2.2. Flocculatiesnelheid. 

De snelheid waarmee kleideeltjes vlokken vormen, bepaalt de 

gemiddelde vlokdiameter op het tijdstip t en daardoor de 

valsnelheid. De flocculatiesnelheid is afhankelijk van hoe

vaak en hoe de deeltjes in kontakt met elkaar komen. Deze 

afhankelijkheid uit zich in de botsingskans tussen de deel

tjes en de effektiviteit van de botsingen. De invloed van 

deze effektiviteit op de flocculatiesnelheid wordt in deze 

paragraaf buiten beschouwing gelaten. Botsingen tussen 

deeltjes kunnen tot stand komen door thermische bewegingen 

(= Brownse bewegingen) of door vloeistofbewegingen (bijvoor

beeld door roeren). Bij flocculaties, die ten gevolge van 

deze bewegingen tot stand komen. spreekt men van perikene

tische- respectievelijk orthokinetische flocculaties. 
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3. Flocculatie 

Naast het vormen van vlokken in een geroerde suspensie worden 

er ook vlokken opgebroken. Dit komt door de interaktie van 

individuele vlokken met de afschuifkrachten in de vloeistof. 

In een suspensie waar geen snelheidsgradiënt aanwezig is 

wordt de flocculatiesnelheid bepaald door Brownse bewegingen 

van de deeltjes. Indien men aanneemt dat er geen elektrosta

tische afstoting tussen de deeltjes optrdt en dat elke 

botsing leidt tot aggregatie, dan kan de perikinetische 

flocculatie beschreven worden met vergelijking 3.2.: 

dN k * N2 
dt = p (3.2.} 

De verdwijning van deeltjes verloopt via een tweede orde 

kinethiek. In de snelheidskonstante k zit de thermische 
p 

energie k * T van de Brownse beweging (vergelijking 3.3. ). 

k 
p = 4k * T 

3TJ 
(3.3.} 

Indien de suspensie geroerd wordt, treedt er orthokinetische 

flocculatie op. Vergelijking 3.4. geldt voor deze floccula

tie, als elke botsing tot aggregatie leidt en éénmaal gevorm

de vlokken door het roeren niet opbreken. 

( 3. 4.} 

De snelheid van orthokinetische flocculatie is ook evenredig 

met N2 . De gemiddelde snelheidsgradiënt G kan met behulp van 

vergelijking 3.5. berekend worden uit het gedissipeerde ver

mogen P en het volume Vf van het flocculatievat. Het gedissi-

peerde vermogen kan voor bepaalde roerderconfiguraties uit 

vermogenskengetalrelaties worden berekend. 
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3. Flocculatie 

p 
(3.5.) 

Uit de verhouding van de hierboven beschreven flocculaties 

(vergelijking 3.6.) blijkt dat beide typen flocculaties voor 

50 % optreden, indien deeltjes van 1 ~m bij kamertemperatuur 

en rustig roeren (G = 10 s- 1
) worden geflocculeerd. Uit 

vergelijking 3.6. volgt dat perikinetische flocculatie vooral 

bij kleine deeltjes optreedt en dat orthokinetische floccula

tie in een later stadium bij grotere deeltjes belangrijk is. 

orthokinetische snelheid _ G * n * d 3 

perikenitische snelheid - 2kT (3.6.) 

In een suspensie waarin vlokken gevormd worden, kunnen deze 

ook opbreken. De snelheid en de manier waarop dit gebeurt, is 

van belang, omdat vlokopbreking de effektiviteit van floccu

latie sterk kan verlagen. Pandya en Spielman( 9
) hebben de 

snelheid van vlokopbreking bekeken Zij gaan ervan uit dat 

vlokken op twee manieren kunnen opbreken: 

-Splitsing in een relatief klein aantal fragmenten, die 

elk even groot zijn 

-Continue erosie, waardoor extreem fijne deeltjes 

geproduceerd worden. 

Pandya en Spielman nemen bij het bepalen van de opbreeksnel

heid aan dat er een willekeurige periodieke splitsing plaats

vindt, er een quasi continue erosie aan het buitenoppervlak 

van de vlok plaatsvindt en de dichtheid van de vlok constant 

i s . 

Pandya en Spielman hebben een vergelijking afgeleid voor de 

opbreeksnelheid van vlokken met een volume V op het tijdstip 

t in een systeem waarin geen aggregatie plaatsvindt (verge

lijking 3.7.). 
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3. Flocculatie 

~nt = Jro {F * f * p (V,V ) * n } dV - f * n 
v V s s m m m s 

{p (V) * n } dV e m m 
à dV 

+ av {- dt * n} 

(3.7.) 

Hierin is n, de deeltjesconcentratiewaarschijnlijkheids

dichtheid, zodanig gedefineerd dat ndV de concentratie aan 

vlokken is op het interval (V.V+dV) per volumeëenheid op het 

tijdstip t. De eerste term geeft de snelheid aan waarmee 

fragmenten met volume V ontstaan door splitsing van de 

"moedervlokken" met volume V . De snelheid waarmee "moeder-
m 

vlokken" met volume V verdwijnen door splitsing wordt door de 

tweede term weergegeven. De derde en vierde term van de ver

gelijking geven de snelheden aan, waarmee respektievelijk 

fijne deeltjes ontstaan met volume V en "moedervlokken" met 

volume V verdwijnen door erosie. 

Vergelijking 3.7. kan geïntegreerd worden over vlokken met 

een volume V=O tot een volume V=ro. Indien dit uitgewerkt 

wordt, levert dit vergelijking 3.8. op. 

dN = F * f * N - f * N + e * G * N dt s s (3.8.) 

In deze vergelijking is de vierde term uit vergelijking 3.7. 

weggevallen, doordat het totale aantal "moedervlokken" 

tijdens het eroderen niet verandert. 

Vergelijking 3.2., 3.4. en 3.8. mogen niet aan elkaar gelijk 

gesteld worden, omdat de kondities waaronder elke vergelij

king is afgeleid verschillend zijn. 
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3. Flocculatie 

Kwalitatief kunnen we vergelijking 3.4. en 3.8. wel met 

elkaar vergelijken. Bij een grotere vloeistofbeweging (groter 

G) zal de vlokvorming toenemen door orthokinetische floccu

latie, maar tevens zullen er sneller vlokken worden afgebro

ken. Hierdoor zal er in een geroerd vat een gemiddelde snel

heirlsgradiënt G zijn, waarbij de vlokdiameter maximaal is. 

3.3. Valsnelheid van geflocculeerde klei. 

3.3.1. Experimentele uitvoering en resultaten 

De hoeveelheid flocculant toegevoegd aan een kleisuspensie 

beïnvloedt de valsnelheid van de vlokken. Er is daarom in het 

verleden reeds onderzoek gedaan om de optimale hoeveelheid 

flocculant per kg klei te bepalen. Van de Mast( 3
) heeft met 

behulp van de jar-test de optimale dosis voor verschillende 

flocculanten en kleisoorten bepaald in een zuur milieu. Hij 

vond voor verschillende kleisuspensies met 2 m% klei een 

optimale dosis van 25 mg flocculant AlOO per kg klei. 

Nonhebelcio) heeft later de optimale flocculantdosis bepaald 

voor een suspensie in neutraal milieu bestaande uit 5 m% 

Winsumklei, die continu aan twee geroerde vaatjes in serie 

werd toegevoegd. Als kriterium hanteerde hij de frontdaal

snelheid, die overeenkomt met de gemiddelde valsnelheid. De 

optimale dosis, dat wil zegen de dosis waarbij de frontdaal

snelheid maximaal is, was 250 mg AlOO per kg klei. Tijdens de 

extractie-experimenten, die hierna in de kolom werden uitge

voerd, werd de flocculantdosis in een aantal stappen verhoogd 

van 250 naar ongeveer 450 mg/kg klei. Deze toename van de 

flocculantdosis is op visuele waarnemingen van de vlokvorm en 

grootte tijdens de experimenten gebaseerd. 

Tijdens de al door mij uitgevoerde verblijftijdspreidings

experimenten in de kolom is er van een flocculantdosis van 

480 mg AlOO per kg klei uitgegaan. 
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3. Flocculatie 

Daarentegen is er tijdens een aantal batch-experimenten, die 

uitgevoerd werden om de valsnelheid van Rijnklei te bepalen, 

van een dosis van 242 mg flocculant per kg klei uitgegaan. 

Er zijn een aantal batch-experimenten uitgevoerd om de val

snelheid van Rijnklei te bepalen. De valsnelheid werd van 

suspensies Rijnklei met een droge-stofgehalte van 1,2 en 4,7 

m% bepaald. De 1,2 m% suspensie kwam overeen met het droge

stofgehalte in de kolom tijdens de uitgevoerde VTS-experi

menten. De 4,7 m% suspensie kwam overeen met het dorge-stof

gehalte in de flocculatie-eenheden en ongeveer met het droge

stofgehalte dat gewenst is om de capaciteit van de kolom 

efficiënter te benutten. 

De suspensie van 250 ml werd achtereenvolgens 2 min geroerd 

(750 r.p.m.), 2 min getrild in een ultrasoonbad en weer 2 min 

geroerd (750 r.p.m.). Hierna vond de flocculatie plaats door 

een A100 flocculantoplossing (0,143 g/1) langzaam aan de 

vortex toe te voegen. De suspensie werd na de flocculatie nog 

een aantal minuten geroerd met 750 r.p.m. en een aantal 

minuten met 300 r.p.m .. De suspensie werd in een maatcilinder 

van 250 ml overgegoten. Na een paar keer rustig kantelen van 

de afgesloten cilinder werd de frontdaalsnelheid (= valsnel

heid) in het lineaire gedeelte bepaald. Het lineairgedeelte 

van de valsnelheid is dat gedeelte waarin, door hindered 

settling en een konstante droge-stofgehalte, de valsnelheid 

konstant is. De valsnelheid werd bepaald door de tijdsduur te 

meten die het front erover deed om een bepaalde hoogte af te 

leggen. Van één en dezelfde suspensie werd meestal drie keer 

de valsnelheid bepaald. 

Achtereenvolgens zijn er een aantal experimenten onder ver

schillende omstandigheden uitgevoerd om de valsnelheid van 

Rijnklei te bepalen. De resultaten van deze experimenten zijn 

in tabel 3.1. weergegeven. De valsnelheid is bij elk experi

ment een aantal keren bepaald (N keer) en gemiddeld. 
V 
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3. Flocculatie 

De suspensies voor de eerste 2 experimenten zijn direkt na 

het suspenderen van de klei gebruikt om de valsnelheid te 

bepalen. Bij de andere experimenten (3. t/m 6.) heeft de 

suspensie na het suspenderen eerst 24 uur staan weken voordat 

de valsnelheid werd bepaald. 

Tabel 3. 1. Valsnelheden van geflocculeerde Rijnklei, 

die door middel van batch-experimenten 

bepaald zijn. 

Exp. flocc.dosis d. s. t750 t300 N V 0 r r V V 

(mg/kg Rn) (m%) (min) (min) (cm/s) (cm/s) 

1. 242 4,8 2 2 12 0,27 o. 183 

2. 242 1. 2 2 2 9 0,47 0,071 

3. 242 4,8 2 2 15 0,25 0.117 

4. 242 4,8 4 4 12 0,23 0,014 

5. 242 1. 2 4 4 15 0,49 0,021 

6. 144 1.2 4 4 8 0,35 0,066 

Tijdens de laatste twee VTS-experimenten 880317 en 880428 is 

de valsnelheid van de geflocculeerde klei bepaald. Er werd 

geflocculeerde klei van de kolominvoer afgetapt in een maat

cilinder van 250 ml, die vervolgens verdund werd tot ongeveer 

1 m%. De cilinder werd afgesloten en een paar keer rustig 

gekanteld. Direkt hierna werd de frontdaalsnelheid (= val

snelheid) van de klei in het lineaire gedeelte bepaald, door 

de tijdsduur te meten die het front nodig had om een bepaalde 

hoogte af te leggen. De valsnelheid werd van één monster 

steeds drie keer gemeten. 
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3. Flocculatie 

De valsnelheden die gemeten zijn tijdens de verblijftijd

spreidingsexperimenten, zijn weergegeven in tabel 3.2. De 

valsnelheden zijn ook hier gemiddelden met een variantie a . 
V 

Doordat het droge-stofgehalte van de kleisuspensies en de 

pompafstellingen in iedere situatie een klein beetje anders 

waren, was de flocculatiedosis (mg A100/kg klei} bij elke 

bepaling van de valsnelheid niet hetzelfde. Uit tabel 3.2. 

blijkt dat de effekten hiervan op de valsnelheid te verwaar

lozen zijn, waardoor voor de experimenten in deze tabel 

uitgegaan kan worden van 480 mg A100/kg klei. 

Tabel 3.2. Valsnelheden van gefloculeerde Rijnklei met 

een droge-stof gehalte van 1 m%. die afkomstig 

zijn van de verblijftijdspreidingsexperimenten 

880317 en 880428. 

Exp. 

880317 

880317 

880428 

880428 

880428 

tijdstip 

15.37 

17. 15 

12.00 

12.20 

15. 14 

soort 

klei 

RnCr 

RnCu 

RnCu 

RnCr 

RnCu 

f locc. N 
V 

dosis 

(mg/kg} 

27 

484 

481 

489 

473 

489 

3 

6 

6 

6 

3 

V 

(cm/s} 

0,32 

0,29 

0,40 

0,31 

0,30 

a 
V 

(cm/s} 

0,005 

0,033 

0,017 

0,024 

0,003 



3. Flocculatie 

3.3.2. Discussie. 

Tijdens de kolomexperimenten is er van een flocculantdosis 

van 480 mg A100 per kg klei uitgegaan. Deze waarde is niet 

bijgesteld, ondanks dat er aanwijzingen waren om dit wel te 

doen. De flocculantdosis is konstant gehouden om de experi

menten onderling goed te kunnen vergelijken. 

Tijdens de batch-experimenten is er van een lagere floccu

lantdosis (242 mg/kg) uitgegaan. Dit is gedaan, omdat de 

verblijftijd van de klei in de kolom bij de gebruikte floccu

lantdosis laag was. Deze lage verblijftijd werd onder andere 

veroorzaakt door de valsnelheid van de klei (zie §6.4.). De 

gedachte was de valsnelheid te verlagen door de flocculant

dosis te verminderen. 

Tijdens de batch-experimenten is er veel aandacht besteed aan 

de reproduceerbaarheid. Er was goede overeenstemming tussen 

de valsnelheden gemeten aan één en dezelfde suspensie. 

Echter, wanneer de valsnelheden werden bepaald van verschil

lende suspensies, dan was in eerste instantie (experimenten 

1. t/m 3.) de reproduceerbaarheld zeer gering. Dit blijkt uit 

de hoge waarden van de variantie a bij deze experimenten. 
V 

Opvallend is dat de uiteindelijk verkregen valsnelheden voor 

vergelijkbare experimenten wel hetzelfde zijn. De valsnel

heden van de experimenten 1., 3. en 4. komen goed met elkaar 

overeen, evenals die van de experimenten 2. en 5. 

Om de reproduceerbaarheld te verbeteren, hebben de suspensies 

na de eerste 2 experimenten eerst 24 uur staan weken in 

plaats van ze direkt te flocculeren. De gedachte was, dat als 

na het suspenderen van de klei het batch-experiment direkt 

uitgevoerd werd, niet alle klei volledig gesuspendeerd was in 

het water. De niet volledig gesuspendeerde klei zal een 

grotere deeltjesdiameter hebben en anders flocculeren. Deze 

verandering van werkwijze gaf niet voldoende verbeteringen te 

zien in de reproduceerbaarheld (experiment 3.). 
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3. Flocculatie 

Hierna is de roertijd na flocculatie verhoogd van 2 naar 4 

minuten. Bij een langere roertijd is er meer gelgenbeid voor 

orthokinetische flocculatie. De variantie a is in de experi-
v 

menten met een roertijd van 4 minuten (experimenten 4. t/m 

6.) lager dan in de experimenten met een roertijd van 2 minu

ten (experimenten 1. t/m 3.). Deze verandering gaf wel de 

nodige verbeteringen te zien in de reproduceerbaarbeid (expe

rimenten 4. t/m 6.). 

De valsnelheid op reproduceerbare wijze bepalen, is lastig. 

Een groot aantal faktoren bepalen de flocculatie en daarmee 

de valsnelheid. Bij de batch-experimenten is gebleken dat de 

roertijd van invloed is op de reproduceerbaarheid. Indien 

deze te kort is, zal de flocculatie nog niet voltooid zijn en 

daardoor onbetrouwbare valsnelheden geven. Hierbij is het 

opvallend dat de roertijd geen invloed lijkt te hebben op de 

valsnelheid. Bij zowel de batch- als kolomexperimenten is 

gebruik gemaakt van een vat dat snel geroerd en daarna één 

die rustig wordt geroerd. De wijze en de snelheid van het 

mengen is van invloed op de flocculatie. In eerste instantie 

roeren met hoge snelheid zorgt ervoor dat flocculant en klei 

goed gemengd worden en dat de vlokken klein zijn doordat ze 

kontinu opbreken. Door daarna langzaam te roeren kunnen 

overal in de suspensie gelijkmatig gevormde vlokken groeien. 

Deze vlokken zorgen voor een grotere reproduceerbaarbeid van 

de valsnelheid dan vlokken die wisselend van vorm zijn, 

doordat de roerwijze zodanig is dat er een grote variatie aan 

vlokken ontstaat. 

Uit de literatuur blijkt dat bij het bepalen van valsnelheden 

op reproduceerbare wijze vaak problemen ontstaan. Vincent( 7
) 

laat zien dat de gebruikte mengmethode van invloed is op het 

reproduceerbaar bepalen van de valsnelheid. 
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3. Flocculatie 

Verder maakt hij melding van een methode waarbij een 

reproduceerbare valsnelheid te bepalen valt. Aan de helft van 

de geroerde suspensie wordt alle flocculant toegevoegd. De 

deeltjes verwijderen in deze stap de flocculant uit de bulk 

{reaktie 4 van een gedestabiliseerd deeltje in figuur 3.1.). 

Hierna wordt de andere helft van de suspensie toegevoegd. De 

aanwezige vlokken vangen de nieuwe "onbeschermde" deeltjes. 

Het is aan te bevelen om te bekijken of met deze methode die 

Vincent beschrijft op reproduceerbare wijze de valsnelheid 

van kleideeltjes te bepalen valt. Des te meer, omdat deze 

wijze van mengen veel lijkt op die in de flocculatie-eenheden 

van de kolom. In de flocculatie-eenheden wordt op continu 

wijze ongeflocculeerde klei toegevoegd aan een geflocculeerde 

suspensie. 

De invloed van de flocculantdosis op de valsnelheid blijkt 

uit de resultaten bij verschillende flocculantdoses, maar bij 

een konstante droge-stofgehalte {1 - 1,2 m%). Indien de 

flocculantdosis wordt verhoogd van 144 naar 242 mg/kg klei, 

dan neemt de valsnelheid toe van 0,35 naar 0,49 cm/s {experi

menten 6. en 5. in tabel 3.1.). Voor een nog hogere floccu

lantdosis kunnen de resultaten van de VTS-experimenten {tabel 

3.2.) erbij worden betrokken. Hierbij moet rekening gehouden 

worden met het feit dat de wijze waarop de klei geflocculeerd 

wordt bij de experimenten in tabel 3.1. anders is dan die in 

tabel 3.2. De valsnelheid neemt af van 0,49 naar 0,30 cm/s, 

wanneer de flocculantdosis wordt verhoogd van 242 naar 480 

mg/kg klei. 

Samenvattend kan gezegd worden dat in eerste instantie de 

valsnelheid stijgt bij een toenemende flocculantdosis. Bij 

een bepaalde dosis zal de valsnelheid maximaal zijn. Bij nog 

grotere doses zal de valsnelheid afnemen. 

De literatuur geeft aanwijzingen dat dit verband klopt. 
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3. Flocculatie 

Black. Birkner en Morgan ca) geven het verband tussen de 

flocculantdosis en de troebelheid voor polymeren bij de 

jar-test (figuur 3.2.). De troebelheid is een ruwe maat voor 

de valsnelheid. Op grond hiervan en figuur 3.2. kan er een 

verband gelegd worden tussen de flocculantdosis en de 

valsnelheid (figuur 3.3.}. 
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Figuur 3.2. De flocculantdosis van een anionogene poly

elektrolyt als funktie van de troebelheid. 

bepaald met de jar-test. voor een negatief 

geladen dispersie. 
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Figuur 3.3. De flocculantdosis AlOO als funktie van de 

valsnelheid bij een konstant droge-stofgehalte. 
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3. Flocculatie 

Figuur 3.3. komt overeen met het verband dat gevonden is 

tussen de valsnelheid en de flocculantdosis uit de tabellen 

3.1. en 3.2. Nonhebelc 1 o> heeft een relatie afgeleid tussen 

de valsnelheid van geflocculeerde Winsumklei en de floccu

lantdosis in de flocculatievaatjes van de tegenstroomkolom. 

In eerste instantie vond Nonhebel dat de valsnelheid toenam 

indien de flocculantdosis toenam. Bij verdere verhoging van 

de flocculantdosis nam echter de valsnelheid af. De resul

taten van Nonhebel komen overeen met figuur 3.3. en de 

resultaten uit de tabellen 3.3. en 3.2. Figuur 3.3. kan ver

klaard worden met het "brugvormingsmodel" (§3.2.1.).Indien de 

flocculantdosis wordt verhoogd, zal de diameter van de vlok

ken toenemen en daardoor de valsnelheid. De vorming van 

vlokken verloopt volgens reaktie 1. en 2. uit figuur 3.1. Bij 

verdere verhoging van de flocculantdosis zal de valsnelheid 

afnemen. Dit komt waarschijnlijk doordat de vlokken een 

ijlere struktuur krijgen (reaktie 4. in figuur 3.1.). 

Hierdoor zal de hindered settling groter zijn. Bij het toe

nemen van hindered settling zal ook de opstroomsnelheid van 

het fluïdum toenemen, waardoor de valsnelheid van de vlokken 

afneemt. 

De wijze van flocculeren tijdens de batch-experimenten is zo 

gekozen, dat deze zoveel mogelijk overeenkomt met die van de 

flocculatie-eenheden in de kolom. Echter, bij het vergelijken 

van de valsnelheden van de batch- en kolomexperimenten moet 

wel in de gaten worden gehouden, dat de wijze van flocculeren 

niet exact hetzelfde is. De geschiedenis van de klei die de 

kolom ingaat is anders dan van de klei die uiteindelijk in de 

batch-experimenten wordt verkregen. De flocculatie vooraf

gaand aan de kolom vindt continu plaats, waarna de klei 

ongeveer 1 uur in een bezinker verblijft, voordat via een 

slangepomp de klei de kolom wordt ingevoerd. Naast dit 

probleem is er de moeilijkheid van de mate van representatie 

van de valsnelheidsbepaling in de maatcilinder. 
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3. Flocculatie 

Geflocculeerde klei zal in een maatcilinder anders vallen dan 

in de extractiekolom, dus is de valsnelheid niet hetzelfde. 

Wand- en plaateffekten zullen ervoor zorgen dat de valsnel

heid in de kolom niet eenduidig is vast te stellen. Wanneer 

valsnelheden met elkaar vergeleken moeten worden, moet de 

bepaling altijd met een maatcilinder van dezelfde vorm gedaan 

worden. In het stromingspatroon van de klei (zie §5.4.) zal 

de valsnelheid in de kolom praktisch moeten worden vervangen 

door de valsnelheid bepaald in een standaardmaatcilinder. 

Uit de resultaten van de batch-experimenten 4. en 5. kan een 

verband worden gehaald tussen het droge-stofgehalte en de 

valsnelheid bij een bepaalde flocculantdosis. In alle experi

menten trad hindered settling op, dat wil zeggen merkbare 

opwaartse vloeistofstroming als gevolg van tijdens het vallen 

van de klei verplaatste hoeveelheid vloeistof. De valsnelheid 

zal hierdoor lager zijn dan die van een enkele bezinkende 

vlok. Ottengraf<ttJ geeft een verband tussen gehinderde 

valsnelheid v en ongehinderde valsnelheid v van bolvormige ma x 

deeltjes (vergelijking 3.9.). 

V é
2 

V--= 
max 10 1

'
82 < 1 - é) 

(3.9.) 

Hierin is é de volumefraktie vloeistof. waarbij de aan

hangende vlokvloeistof niet wordt meegerekend. De volume

fraktie vlok (l-é) kan berekend worden uit de verhouding 

tussen het vlokvolume en het totale volume (vergelijking 

3.10.). In deze vergelijking kan p , de dichtheid van de 
V 

vlok, berekend worden met vergelijking 3.11. Na enig omre

kenen van de vergelijkingen 3.10. en 3.11. wordt het verband 

tussen de volumefraktie é en het droge-stofgehalte in verge

lijking 3.12. verkregen. 

33 



1 - t = 100d.s. 
d.s. * p 

V V 

1 
P1 = d.s. 1 

t = 

___ V.:..+ 

100pk pl 

_1_ 
d.s. 

1 

1 
d.s. 

100d.s. 
d.s. * p 

V V 
+ 100(1 

V 

1 
----+--

100 d.s. 

d.s./d.s. l 
V 

pl 

3. Flocculatie 

(3.10.) 

(3.11.) 

(3.12.) 

Het droge-stofgehalte van een vlok wordt geschat op 30 m%. 

Dit is gebaseerd op het maximale droge-stofgehalte dat vanuit 

de bezinkers de kolom werd ingevoerd (zie experiment 880121 

in §6.2.). De dichtheid van een vlok wordt konstant veronder

steld. De dichtheid van het fluïdum (water) is 1000 kg/m 3
• 

Indien de resultaten van de batchexperimenten 4. en 5. in de 

vergelijkingen 3.12. en 3.9. worden ingevuld, volgt er voor 

v respektievelijk 0,54 en 0,60 cm/s. Deze waarden komen ma x 

redelijk overeen. De vergelijkingen 3.9.en 3.12. geven een 

verband tussen het droge-stofgehalte en de valsnelheid indien 

de flocculantdosis konstant is. 

De flocculatiekondities zijn bij experiment 6. (tabel 3.1.) 

en de VTS-experimenten (tabel 3.2.) anders dan bij de experi

menten 4. en 5. uit tabel 3.1. De ongehinderde valsnelheid 

van experiment 6. en de VTS-experimenten (respektievelijk 

0,43 en 0,36 cm/s) verschillen van die van de experimenten 4. 

en 5. Het lijkt erop dat v geschikt is als parameter voor ma x 

de karakterisering van de flocculatie. 

34 



3. Flocculatie 

Verschillende flocculatiekondities kunnen worden weergegeven 

door v , waarbij het droge-stofgehalte geen invloed meer ma x 

heeft op v ma x 

Uit de valsnelheid van een ongehinderd deeltje v (gemid-max 

deld = 0,57 cm/s) en vergelijking 3.1. kan de diameter van de 

vlok berekend worden. De diameter van een vlok, die ontstaan 

is met flocculantdosis 242 mg/ kg klei, is 0,2 mm. Visuele 

waarnemingen van de diameter van een vlok komen uit op onge

veer 1 mm. Dit verschil kan veroorzaakt worden door de ijle 

struktuur van de vlok. Vergelijking 3.1. gaat namelijk uit 

van massieve bolvormige deeltjes. 

Tenslotte kan deze methode om de valsnelheid van een ongehin

derd deeltje en daaruit de diameter te berekenen ook op 

experiment 6 (tabel 3.1.) en op de VTS-experimenten (tabel 

3.2.) worden toegepast. Voor deze experimenten wordt ook een 

vlokdiameter van 0,2 mm gevonden. Het is onwaarschijnlijk dat 

de vlokdiameter gelijk blijft als de flocculantdosis veran

dert van 144 naar 480 mg/kg klei. De oorzaak dat de vlokdia

meter toch hetzelfde is, kan aan een aantal onnauwkeurigheden 

in de parameters (bijvoorbeeld bepaling d.s. ) liggen. 
V 
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4. Uitvoering 

4. Uitvoering van de verbliiftijdspreidingsexperimenten. 

4.1. Inleiding. 

In de tegenstroomkolom zijn een aantal extractie-experimenten 

uitgevoerd met {kunstmatig) verontreinigde grond door 

Nonhebelctol en Van Dijckc 13
,. Om hun extractieresultaten 

goed te kunnen interpreteren is het noodzakelijk de verblijf

tijd{spreiding) van de klei en het extractiemiddel te weten. 

Nonhebel is begonnen met het bepalen van de verblijftijd

spreiding van klei in de tegenstroomkolom. Dit heeft hij 

gedaan door een stapfunktie uit te voeren van kalkrijke klei 

{Rijnklei) naar kalkloze klei {Winsumklei). Van de resultaten 

van Nonhebel ben ik uitgegaan bij het uitvoeren van een 

aantal verblijftijdspreidingsexperimenten. De eerste twee 

VTS-experimenten zijn uitgevoerd op basis van het kalkgehalte 

en in samenwerking met Van Poppelc 12
,. In het verslag van Van 

Poppel staat ook de uitvoering van deze VTS-experimenten 

beschreven. 

In de tegenstroomkolom zijn in totaal vijf VTS-experimenten 

uitgevoerd. Deze experimenten zijn genummerd naar de datum 

waarop deze plaatsvonden. In elk experiment werd de verblijf

tijdspreiding bepaald door middel van een stapfunktie van een 

tracer. In de eerste twee VTS-experimenten {experiment 871014 

en 871021) is het natuurlijke kalkgehalte in de klei de 

tracer. De experimenten 880121, 880317 en 880428 zijn uitge

voerd met een geadsorbeerd metaalion aan de klei als tracer. 

Hiervoor zijn Cu 2 +_ en Cr 3 +_ionen gekozen vanwege hun goede 

adsorberende eigenschappen aan de klei. De vijf experimenten 

hebben bij verschillende slag- en draaifrequentie en met 

verschillende zeefplaten plaatsgevonden. 

Naast de VTS-bepaling van klei werd ook de VTS bepaald van 

het extractiemiddel. De verblijftijdspreiding van het extrac

tiemiddel werd bepaald door een stapfunktie uit te voeren met 

een NaCl-oplossing als tracer. 
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4. Uitvoering 

In dit hoofdstuk komt de uitvoering van de VTS-experimenten 

aan bod. De experimentele opzet zal in §4.2.1. worden weer 

gegeven. Hierin worden de verschillen tussen en de doelen van 

de experimenten behandeld. Tevens zal gekeken worden naar 

procesparameters die voor alle experimenten hetzelfde waren. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de werkwijze voor, 

tijdens en na een VTS-experiment. In §4.3. worden onder 

andere analyses en ijkingen behandeld. In deze paragraaf zal 

bekeken worden of de desarptie van Cu 2
+ en Cr 3

+ aan de klei 

voldoende gering is om deze als tracer te gebruiken. Verder 

komen methoden aan bod, waarmee een aantal procesparameters 

bepaald kunnen worden. Hierbij valt te denken aan de deel

tjesgrootteverdeling en de berekening van de verblijftijd in 

de conus van de kolom. 

4.2. Experimentele opzet. 

4.2.1. Beschrijving van de VTS-experimenten. 

De onderstaande vijf VTS-experimenten zijn uitgevoerd. Onder 

de naam van elk experiment volgt een opsomming, die de ver

schillen weergeeft tussen de vijf experimenten. 

Experiment 871014. Uittesten van gekozen opstelling voor VTS 

meting 

doel: -Uittesten van gekozen opstelling voor VTS-meting. 

-Nagaan of kalk een goede tracer voor de verblijf

tijdspreiding van de klei is door een stapfunktie 

en kalkloze naar een kalkrijke klei te maken. Dit 

is een stapfunktie die de tegenovergestelde richt

ing maakt aan die van Nonhebel( 10
'; (Nonhebel van 

kalkrijk naar kalkarm). 

-Verblijftijdspreiding van de klei in de kolom be

palen, indien kalk een goede tracer is. 
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4. Uitvoering 

-Bepalen van de verblijftijdspreiding van het ex

tractiemiddel door een stapfunktie van water naar 

een zoutoplossing. 

klei: Winsum en Rijn. 

1ste f k . stap un t1e: 

-klei: Winsum naar Rijn. 

-extractiemiddel: water naar NaCl-oplossing. 

zeefplaten: -type: I (zie bijlage 1.) 

-draaifrequentie: 2,90 min- 1 

-slagfrequentie: 1,80 min- 1 

Experiment 871021. 

doel: -Nagaan of kalk een goede tracer voor de VTS van de 

klei is, door zowel een stapfunktie van kalkloze 

naar kalkrijke klei te maken als vice versa. 

-Bepalen of een NaCl-oplossing een goede tracer 

voor de VTS van het extractiemiddel is, door zowel 

een stapfunktie van water naar een NaCl-oplossing 

te maken als vice versa. 

-VTS van de klei en het extractiemiddel in de kolom 

bepalen, indien respektievelijk kalk en de NaCl

oplossing goede tracers zijn. 

klei: Winsum en Rijn. 

1ste f k . stap un t1e: 

-klei: Winsum naar Rijn. 

-extractiemiddel: water naar NaCl-oplossing. 

2de stapfunktie: 

-klei: Rijn naar Winsum. 

-extractiemiddel: NaCl-oplossing naar water. 

zeefplaten: -type: I (bijlage 1.) 

-draaifrequentie: 2,90 min- 1 

-slagfrequentte: 1,80 min- 1 
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Experiment 880121. 

doel: -Nagaan of het Cu 2 +_ion een goede tracer voor de 

VTS van de klei is, door zowel een stapfunktie van 

Rijnklei (Rn) naar Rijnklei verontreinigd met Cu 2 

en (RnCu) te maken als vice versa. 

-Invloed bepalen van een hoge draaifrequentie op de 

VTS van de klei, indien het Cu 2 +_ion een goede 

tracer is. 

-Invloed bepalen van een hoge draaifrequentie op de 

VTS van het extractiemiddel. 

-Bepalen of zeefplaten van het type II de VTS van 

de klei en het extractiemiddel beïnvloeden. 

klei: Rn en RnCu. 

1ste stapfunktie: 

-klei: Rn naar RnCu. 

-extractiemiddel: water naar NaCl-oplossing. 

2de stapfunktie: 

-klei: RnCu naar Rn. 

zeefplaten: -type: II (zie bijlage 1.) 

-draaifrequentie: 6,82 min- 1 

-slagfrequentie: 0 min- 1 

Experiment 880317. 

doel: -Nagaan of het Cr 3 +_ion een goede tracer voor de 

VTS van de klei is, door deze te vergelijken met 

de tracer Cu 2 +. 

-Invloed bepalen van een lage draaifrequentie op de 

VTS van de klei en het extractiemiddel in de 

kolom. 

klei: RnCu en RnCr. 
ste 1 stapfunktie: 

-klei: RnCu naar RnCr. 

-extractiemiddel: water naar NaCl-oplossing. 
de 2 stapfunktte: 

-klei: RnCr naar RnCu. 
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zeefplaten: -type: II (zie bijlage 1.) 

-draaifrequentie: 1,43 min- 1 

-slagfrequentie: 0 min- 1 

Experiment 880428. 

4. Uitvoering 

doel: -Invloed bepalen van een hoge slagfrequentie op de 

VTS van de klei en het extractiemiddel in de 

kolom. 

klei: RnCu en RnCr. 

1ste stapfunktie: 

-klei: RnCu naar RnCr. 

-extractiemiddel: water naar NaCl-oplossing. 

2de stapfunktie: 

-klei: RnCr naar RnCu. 

zeefplaten: -type: II {zie bijlage 1.) 

-draaifrequentie: 0 min- 1 

-slagfrequentie: 8,93 min- 1 

Tijdens de VTS-experimenten zijn twee verschillende typen 

zeefplaten gebruikt. Het aantal en de afstand tussen de zeef

platen is wel in alle experimenten hetzelfde gebleven. In de 

eerste twee experimenten (871014 en 871021) is gebruik 

gemaakt van zeefplaten type I. terwijl in de andere experi

menten van type II gebruik is gemaakt. Een zeefplaat van type 

I heeft een diameter van 90 mm, terwijl de 24 gaten elk een 

diameter van 5 mm hebben. Een zeefplaat van type II heeft 

daarentegen een grotere plaatdiameter (98,5 mm) en meer gaten 

(36) die elk een grotere diameter (7 mm) hebben. De dikte van 

de zeefplaten is bij beide typen 3 mm. Deze twee zeefplaten 

zijn weergegeven in bijlage 1. 

Bij de uitvoering van de VTS-experimenten zijn er ook veel 

overeenkomsten. De procesomstandigheden van de vijf experi

menten zijn zo gekozen dat de debieten en de droge-stof

gehalten zo veel mogelijk met elkaar overeenstemmen. 
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Hieronder volgt een opsomming van de proceskondities, waar 

vanuit is gegaan bij de vijf VTS-experimenten. 

Het voorraadvat voor het VTS-experiment bevat klei met een 

droge-stofgehalte van 5 m%. In de experimenten 880121, 880317 

en 880428 wordt klei gebruikt, die kunstmatig verontreinigd 

is met Cu 2
•_ of Cr 3 •_ionen. De verontreinigingsconcentratie 

van de klei is zowel voor de Cu 2
•_ als de Cr 3 ._ionen ongeveer 

4000 ppm. RnCu wordt verkregen door een oplossing van 

Cu(N0 3 ) 2 .3H 2 0 aan het voorraadvat, waarin geroerd wordt, toe 

te voegen en dit dan 24 uur laten adsorberen. RnCr wordt op 

dezelfde wijze gemaakt, maar dan door een oplossing van 

CrC1 3 .6H 2 0 toe te voegen aan het voorraadvat. 

Vanuit het voorraadvat gaat een debiet van 8,7 kg/h naar de 

flocculatie-eenheid. In de flocculatie-eenheid wordt 1,5 1/h 

flocculant in het eerste flocculatievaatje gepompt. De floc

culant heeft een concentratie van 0,143 g A100/l. 

De geflocculeerde klei wordt met 3,7 kg/h in de kolom inge

voerd en heeft een droge-stofgehalte van 15 m%. Het extrac

tiemiddel kan uit water of een NaCl-oplossing bestaa De 

NaCl-oplossing heeft een concentratie van 1 g/1. Het extrac

tiemiddeldebiet dat onder in de kolom wordt ingevoerd, is 

13,3 kg/h. 

De stroom die via de overloop de kolom verlaat, heeft een 

debiet van 12 kg/h en bevat geen klei. Daarentegen bevat de 

stroom die de kolom via de aftap verlaat 11 m% klei. Het 

debiet van deze stroom is 5 kg/h. 

Van de hierboven gegeven proceskondities wordt tijdens de 

VTS-experimenten uitgegaan. Een aantal van deze kondities, 

onder ander het droge-stofgehalte van de kolominvoer, is niet 

volledig in de hand te houden. In de loop van een experiment 

kunnen deze variëren. De gegeven waarden moeten in deze 

gevallen dan ook als gemiddelden worden gezien. 
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Verder dient erop gewezen te worden dat sommige proces

konditles van elkaar afhankelijk zijn. Indien bijvoorbeeld 

het debiet van de aftap wordt vergroot, zal het debiet van de 

overloop kleiner worden. 

4.2.2. Werkwijze tijdens de VTS-experimenten. 

In deze paragraaf zal het uitvoeren van een stapfunktie, het 

opstarten en het beëindigen van een VTS-experiment in de 

kolom worden behandeld. Voor werking en dimensionering van de 

verschillende onderdelen in de kolom wordt naar hoofdstuk 2. 

verwezen, terwijl de proceskondities in de vorige paragraaf 

(§4.2.1.) vermeld staan. In figuur 4.1. is de installatie 

schematisch weergegeven, zoals die gebruikt wordt tijdens een 

VTS-experiment. 

Voor het opstarten op de dag van het VTS-experiment werd de 

onderstaande procedure gevolgd. De hele installatie (floc

culatievaatjes, bezinkers en de kolom) werd met water gevuld. 

De kleisuspensie in het voorraadvat 1, die een droge-stof

gehalte van 5 m% had en eventueel van te voren verontreinigd 

was, werd geroerd. Nadat er een flocculantoplossing in de 

leidingen van het flocculantvoorraadvat naar het eerste 

flocculatievaatje aanwezig was, werd de pomp van het voor

raadvat 1 naar de flocculatie-eenheid en die van het floc

culantvoorraadvat naar het eerste flocculatievaatje tegelijk 

ingeschakeld. 

In de twee flocculatievaatjes stonden de roerders aan. De 

kleisuspensie stroomde via de overloop van het eerste 

flocculatievaatje naar het tweede en van daaruit naar de 

bezinker. De kraan in de aftap van de bezinker stond dicht. 

42 



Flocculant 

Flocculant 

4. Uitvoering 

tlaCl
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Figuur 4.1. Schema van de tegenstroomkolom tijdens een VTS

exper i ment. 

De bezinker werd gedurende ongeveer een ~ uur gevuld met 

geflocculeerde klei, totdat het niveau van deze klei de rand 

van het conisch gedeelte had bereikt. Ondertussen werd het 

bewegingsmechanisme van de zeefplaten aangeschakeld en ervoor 

gezorgd dat er geen luchtbellen in de kolom aanwezig waren. 

De geflocculeerde klei werd op 91 cm onder de overloop en het 

water werd als extractiemiddel onderin de kolom ingevoerd. 
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Terwijl de kolomaftap dicht was, werd de kolom met klei 

gevuld totdat het kleiniveau in de conus ongeveer een hoogte 

van 20 cm had bereikt. Hierna werd de pomp van de kleiaftap 

zodanig ingeschakeld dat het kleiniveau in de conus konstant 

bleef. De kolom draaide gedurende minimaal 1 uur in deze 

situatie, waarna deze als stationair draaiend beschouwd mocht 

worden. 

In de tijd dat de kolom draaide om de stationaire toestand te 

bereiken, werd klei vanuit voorraadvat 2 naar de andere 

flocculatie-eenheid gepompt. Het vullen van de bezinker uit 

deze flocculatie-eenheid gebeurde analoog aan dat van de 

andere flocculatie-eenheid. Van deze geflocculeerde klei en 

van de geflocculeerde klei uit voorraadvat 1 werd in een 

aantal experimenten de valsnelheid bepaald (zie §3.3.1.). 

Verder werden er debietmonsters genomen van de kleiinvoer, de 

overloop en de aftap van de kolom. 

Op het moment dat aangenomen werd dat de kolom de stationaire 

toestand had bereikt, werd er een stap gemaakt. Vlak voor het 

moment van de stap werd gecontroleerd of alles was ingescha

keld en of er geen storingen waren opgetreden. De weerstands

meter en de geleidbaarheidscellen voor de overloopen in de 

aftap stonden ingeschakeld en waren aangesloten op de diverse 

recorders. Op het moment van de stap werd het extractiemiddel 

water omgeschakeld naar een NaCl-oplossing en werd de klei, 

die op dat moment in de kolom werd ingevoerd, omgeschakeld 

naar de geflocculeerde klei die uit de andere flocculatie

eenheid kwam. 

Direkt na de stap werden aan de aftap van de kolom om de 3 

minuten monsters genomen. die later geanalyseerd werden op 

het kalk, het Cu 2
•_ of het Cr 3 •_gehalte. Er werd geprobeerd 

het niveau van de conus konstant te houden. Het conusniveau 

werd tevens genoteerd. Verder werden er een groot aantal 

debietmonsters. genomen van de overloop en de aftap en enkele 

van de kleiïnvoer. 
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Tijdens het VTS-experiment 871021 werd er twee keer een stap 

in het extractiemiddel gemaakt. Verder werd er, behalve in 

VTS-experiment 871014, altijd twee keer een stap in de 

kleiinvoer gemaakt. 

Op het einde van het VTS-experiment werd de kolominhoud 

opgevangen. Deze inhoud werd in twee stukken opgevangen: de 

inhoud van de conus en de inhoud van de rest van de kolom. 

Aan de hand hiervan kon het droge-stofgehalte in de conus en 

in de kolom bepaald worden. 

4.3. IJkingen en analyses. 

4.3.1. Tracer. 

Tijdens de VTS-experimenten worden kalk, Cu 2
•_ en Cr 3 ._ionen 

als tracer gebruikt. In de experimenten 871012 en 871021 

wordt kalk gebruikt, terwijl in de andere drie experimenten 

881021, 880317 en 880428 een metaalion (Cu 2
• of Cr 3

•} wordt 

gebruikt. Deze verandering van tracerkeuze hangt samen met de 

problemen die kalk veroorzaakt als tracer (zie §6.3.). In 

eerste instantie wordt de tracer kalk in het kort behandeld. 

Hierna zal uitvoeriger aandacht besteed worden aan het 

metaalion als tracer. 

Kalk is als tracer te gebruiken door een kalkloze en een 

kalkrijke klei, respektievelijk Winsum- en Rijnklei, te 

nemen. Het kalkgehalte in Rijnklei is 8,3 m%, terwijl dit in 

Winsumklei 0,0 m% isc 6
). Bij een VTS-experiment bevatten de 

monsters die uit de aftap genomen zijn zowel Winsum- als 

Rijnklei. Door het kalkgehalte van de monsters te bepalen, 

kan men de fraktie Rijklei te weten komen. Nonhebelc 1 o> heeft 

een methode, genaamd methode "Pietertje'', ontwikkeld waarmee 

op eenvoudige wijze de fraktie Rijnklei bepaald kan worden. 

In bijlage 2. staat methode ''Pietertje" beschreven zoals Van 

Poppel' 12
) de methode beschrijft. 
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Voordat Cu 2
• of Cr 3

+ als tracer gebruikt kunnen worden, moet 

de mate van uitwisseling van deze ionen met de vloeistoffase 

en met ''schone" klei bepaald worden. Er mag nauwelijks uit

wisseling van de ionen plaatsvinden. Om de mate van uitwis

seling te bepalen, zijn er desarptie/adsorptie-experimenten 

uitgevoerd. Verder is het tweefilmmodel (zie Tels< 141
) 

gebruikt om de mate van uitwisseling te bepalen. Eerst wordt 

er op de desarptie/adsorptie-experimenten ingegaan en daarna 

zal het tweefilmmodel behandeld worden. 

Er zijn een aantal desarptie/adsorptie-experimenten uitge

voerd, om in water en in 1,0 g/1 NaCl-oplossing de mate van 

uitwisseling van het Cu 2
•_ en het Cr 3 •_ion te bepalen. 

Een suspensie van 5 m% verontreinigde klei (metaalconcen

tratie bekend) in water of NaCl-oplossing werd 30 minuten 

lang in een schudmachine {Edmund Balu, type: SM10) intensief 

gemengd. Hierna werd in een centrifuge (Homef, type: LC30) de 

suspensie in 45 minuten gescheiden in een klei- en een vloei

stofdeel. Na deze desorptiestap werd de metaalconcentratie in 

de vloeistoffase met A.A.S. bepaald. Hierna vond er een 

adsorptie-experiment plaats. Het in de desorptiestap verkre

gen vloeistofdeel werd in kontakt met schone klei gebracht. 

Deze suspensie werd ook 30 minuten in de schudmachine gemengd 

en vervolgens in 45 minuten in de centrifuge gescheiden. Ook 

van het vloeistofdeel verkregen uit de adsorptiestap werd de 

metaalconcentratie bepaald. De resultaten van deze experi

menten staan in tabel 4.1. vermeld. 

Het droge-stofgehalte in de desarptie/adsorptie experimenten 

is ongeveer 5 m%. Deze waarde is gebaseerd op de extractie

experimenten in de tegenstroomkolom uitgevoerd door 

Nonhebelctol. De metaalconcentratie (Cu 2
• en Cr 3

•) van de 

schone klei aan het begin van het adsorptie-experiment (C~.O) 
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Tabel 4. 1. Desorptie/adsorptie-experimenten met ver-

schillende klei-vloeistofkombinaties. 

desorptie adsorptie 

Experiment 
ml 

ck.o cl.30 ck,3o 
ml 

cl. 30 c~.3o lT 
mk mk 

(-} (ppm} (ppm} (ppm} (-) (ppm) (ppm) 

WiCu+tH 2 0 19.4 3982 4,78 3889 20,0 0,39 88,0 

WiCu+tNaCl 19,3 3982 8,49 3817 19,7 0,76 152,2 

RnCu+tH 2 0 18,9 5250 0,59 5239 19,8 0,07 10,3 

RnCu+tNaCl 19,5 5250 0.98 5231 20,3 0,23 15,2 

RnCr+tH 2 0 19,4 3736 0,04 3735 23,4 0,01 0,70 

RnCr+tNaCl 19,6 3736 0,05 3735 21.5 0,01 0,86 

blijkt bij de door mij gevolgde ontsluitingsmetbode en 

gebruikte AAS-apparatuur beneden de detektiegrens te liggen. 

Tijdens deze experimenten wordt daarom uitgegaan van een 

beginwaarde van 0 ppm, omdat bij deze waarde te verwachten 

valt dat de adsorptie het grootst is. Het ~uur dat de 

suspensies intensief gemengd worden, komt overeen met de 

verblijftijd in de tegenstroomkolom van de experimenten 

871014 en 871021. De waarden ck. 3 0 en c~. 30 kunnen uit de 

grond-vloeistofverhouding en de metaalconcentratie in de 

vloeistof berekend worden (vergelijking 4.1. respektievelijk 

4.2.). Hierin is ck,O een gemeten waarde, die bepaald is na 

de ontsluiting van de klei. 

(4.1.) 
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o des ads 
ck,30 = (cl,30- cl,3o> (4.2.) 

Op grond van de desarptie/adsorptie-experimenten uitgevoerd 

door Smeets< 151 zijn de metaalionen Cu 2
• en Cr 3

+ gekozen voor 

de hierboven beschreven experimenten. Aan de hand van de 

resultaten in tabel 4.1. zal nu nagegaan worden of deze ionen 

geschikt zijn voor het gebruik als tracer bij VTS-experi-

men ten. 

In eerste instantie is gekeken naar Cu 2
+ als tracer. Uit 

tabel 4.1. volgt dat de desorptie van Cu 2
+ in Winsumklei 

groter is dan die in Rijnklei; in een klei-watersuspensie na 

een~ uur in Winsumklei 2,3% tegen 0,2% in Rijnklei. Op 

grond van dit resultaat is gekeken in welke mate Cr 3
• desar

beert in Rijnklei. De desorptie van Cr 3
• is ongeveer 10keer 

kleiner dan van Cu 2
+ in Rijnklei (0,03 tegen 0,2 %). Verder 

blijkt uit de tabel dat zowel de desorptie van Rijn- als 

Winsumklei in een NaCl-oplossing groter is dan die in water. 

De concentratie aan metaalionen na desorptie is in de NaCl

oplossing ongeveer 1~ keer groter dan in water. 

Welke invloed de resultaten in tabel 4.1. op de uitvoering 

van een VTS-experiment hebben, staat in tabel 4.2. vermeld. 

Indien in een VTS-experiment uitwisseling optreedt van 

metaalionen tussen de verschillende kleideeltjes, zal dit in 

de metaalbepalingen niet onderscheiden kunnen worden van 

concentratieveranderingen door menging. De uitwisseling moet 

dus zo gering mogelijk zijn. 

In tabel 4.2. wordt de uitwisseling in twee situaties 

bekeken, nameliJk de situatie na een ~uur van een kleimeng

sel dat oorspronkelijk voor 50 m% uit verontreinigde- en voor 

50 m% uit schone klei bestaat en een mengsel dat 90 m% ver

ontreinigde- en 10 m% schone klei bevat. 
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Tabel 4.2. Foutenanalyse van de resultaten uit de 

desorptie/adsorptie-experimenten in tabel 4. 1. 

x schoon = 0,5 x schoon = 0. 1 

Exp. -z -m y -z -m y 
ck.30 ck.30 schoon ck.30 ck.30 schoon 

(ppm} (ppm} (-} (ppm} (ppm} (-} 

WiCu++H 2 0 1991 1989 0,501 3584 3509 0. 119 

WiCu++NaCl 1991 1985 0,502 3584 3451 0,133 

RnCu++H 2 0 2625 2625 0,500 4725 4716 0. 102 

RnCu++NaCl 2625 2623 0,500 4725 4709 0,103 

RnCr++H 2 0 1868 1868 0,500 3362 3362 0. 100 

RnCr++NaCl 1868 1868 0,500 3362 3362 0. 100 

Indien er geen uitwisseling is, zal (1 - Xschoon} * Ck,o 

-z 
(= ck. 30 } de waarde zijn die na een ~ uur gevonden wordt voor 

de metaalconcentratie in de klei. Als er wel desorptie en 

adsorptie plaatsvindt, zal een kleimonster dat een gehalte 

van X h aan schone klei bevat na een ~ uur een metaalcon-se oon 

centratie hebben. die wordt gegeven door vergelijking 4.3. 

Wanneer de metaalconcentratie bekend is in het geval dat er 

uitwisseling optreedt, kan een gewichtsfraktie schone klei Y 

berekend worden waarin geen rekening is gehouden met deze 

uitwisseling (vergelijking 4.4.}. 

-m o 
ck.30 = (1 - xschoon> * ck.30 + xschoon * ck.30 (4.3.} 
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yschoon = l - (4.4.) 

-m 
Tijdens een VTS-experiment worden ck, 30 en Yschoon bepaald. 

Om niet te grote fouten door de uitwisseling van metaalionen 

te krijgen, mogen X h en Y h niet te ver uit elkaar se oon se oon 

liggen. 

Uit tabel 4.2. blijkt dat indien de verhouding tussen schone 

en verontreinigde klei verder van 1 verwijderd is, het 

verschil tussen X h en Y h groter is. Dit houdt in se oon se oon 

dat tijdens een VTS-experiment grotere fouten worden gemaakt 

met een monster dat een fraktie van 10 of 90 m% schone klei 

heeft dan een monster met 50 m% schone klei. Het absolute 

verschil tussen X h en Y h loopt uiteen van 0 m% bij se oon se oon 

RnCr en RnCu (X h = 0,5) tot enkele procenten bij WiCu se oon 

(X h = 0,1). se oon 

Uit de fouten in tabel 4.2. kan de betrouwbaarheid van de 

tracer in een VIS-experiment bepaald worden. Hieruit volgt 

dat RnCu en RnCr betrouwbaar zijn als tracer, zowel in water 

als in een NaCl-oplossing. Terwijl WiCu met een X h van se oon 

50 m% betrouwbaar is als tracer, maar minder betrouwbaar 

wordt indien X h af- of toeneemt. Op grond van deze se oon 

resultaten is voor RnCu en RnCr als tracer gekozen. 

Een verschil tussen een VTS-experiment en de hierboven 

uitgevoerde desarptie/adsorptie-experimenten is dat in deze 

laatste experimenten de desarptie en adsorptie gescheiden 

heeft plaatsgevonden, terwijl dit in een VTS-experiment niet 

het geval is. De desarptie en adsorptie van metaalionen is 

waarschijnlijk groter indien deze tegelijk plaatsvinden. Deze 

situatie kan met het tweefilmmodel voor stofoverdracht 

bepaald worden( 14
'. 
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Figuur 4.2. Het tweefilmmodel toegepast op de desarptie en 

vervolgens weer adsorptie van een metaalion aan 

een kleideeltje. 

Het tweefilmmodel wordt toegepast op een met metaalionen 

verontreinigd kleideeltje. Dit kleideeltje staat in kontakt 

met een vloeistof, terwijl de vloeistof weer in kontakt staat 

met een schoon kleideeltje. Het metaalconcentratieprofiel in 

klei en vloeistof wordt in figuur 4.2. weergegeven. 

Bij het tweefilmmodel wordt aangenomen dat aan het grensvlak 

van de twee fasen thermodynamisch evenwicht heerst, dat het 

grensvlak geen weerstand biedt tegen stofoverdracht en dat er 

geen accumulatie optreedt in de filmlagen. Verder wordt aan

genomen dat de metaalionen homogeen verdeeld zijn in zowel de 

kleideeltjes als in de vloeistofbulk en dat het thermo

dynamisch evenwicht voor desarptie en adsorptie hetzelfde is. 
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De getrokken lijn in figuur 4.2. geeft het gemeten concen

tratieprofiel weer. Vanuit deze lijn kan met vergelijkingen 

4.5. t/m 4.8. het gestippelde concentratieprofiel berekend 

worden. Het gestippelde concentratieprofiel geeft de metaal

concentratie in de andere fase (klei of vloeistof) weer, in 

een situatie van chemisch evenwicht. De vergelijkingen 4.5 

t/m 4.8. zijn de evenwichtslijnen. 

c* 
k = m * cl + b (4.5.) 

co* 
k = m * co 

1 + b ( 4. 6.) 

ck - b 
c* = 1 m (4.7.) 

co - b 
co* k 

= 1 m (4.8.) 

De verdelingscoëfficiënt m is voor zowel desorptie als 

adsorptie hetzelfde. De konstante b. is op te vatten als het 

restmetaalgehalte van de klei. Deze konstante b wordt in de 

hier gevolgde afleiding verwaarloosd, omdat voor metaal

desorptie gegevens bekend zijn indien b = 0 en omdat het 

bepalen van b een aantal tijdrovende experimenten vereist. De 

aanname dat het metaal homogeen verdeeld is in de vloeistof

bulk. houdt in dat de concentratie op een bepaald tijdstip 

konstant is en dus dat cl = c~. 

De kinetiek van desorptie en adsorptie kan volgens het twee

filmmodel beschreven worden met respektievelijk vergelijking 

4.9. en 4.10. In deze vergelijking is a het specifiek opper

vlak. dat wil zeggen het oppervlak aan stofuitwisselend 

grensvlak per volumeëenheid klei. Naast deze vergelijkingen 

kan er een massabalans over het metaal worden opgesteld 

(vergelijking 4.11.). 
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(4.9.) 

a * (4.10.) 

mk * (ck,O - Ck) = ml * (Cl - cl,O) + m~ * (C~ - c~.o> 

(4.11.) 

Na substitutie van de evenwichtslijnen (vergelijking 4.5. en 

4.6.) en de massabalans (vergelijking 4.11.) in vergelijking 

4.9. en 4.11. worden de vergelijkingen 4.12. respektievelijk 

4.13. verkregen. 

m * mk 
= - {a * kok * (1 + m )} * ck 

1 

(4.12.) 

0 
m * mk 

{S * k 0 * mk} * Ck - {a* k 0 * (1 + m )} * C
0 

ok ok 
1 

k 

+ R * k 0 

ok 

C 0 co 
waarin: R + 

mk * k,O + mk * k,O) 
= (Cl,O . m

1 

s -
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Door het hierboven beschreven model op te lossen, kan de mate 

van uitwisseling worden nagegaan. Bij het oplossen van deze 

differentiaalvergelijkingen is gebruik gemaakt van de 

computerprogrammatuur TUTSIM. 

De uitwisseling wordt bepaald voor de kleisoorten RnCu en 

RnCr. Voor deze kleisoorten is het specifiek oppervlak, 

bepaald door glycerol adsorptie 2,26.10 8 m2 /m 3 t 6 > en er zal 

worden aangenomen dat de metaalconcentratie in de schone klei 

c~.O en in de vloeistof cl.O 0 ppm is op het tijdstip t = 0 

min. Uit de resultaten van Smeetstts> blijkt dat de verde

lingscoëfficiënt voor RnCu 8000 en voor RnCr 15000 is. Verder 

zijn met behulp van het door Smeets gegeven model voor de 

extractiekinetiek de overall stofoverdrachtcoëfficiënten 

berekend (zie bijlage 3.). De verhouding tussen veront-
mk 

reinigde en schone klei ~ is 9, terwijl de verhouding tussen 
mk 

m 
de vloeistof en schone klei ~ 200 is. In tabel 4.3. staan de 

mk 

resultaten (Ck. 3 0 en c~. 30 ) vermeld, die verkregen zijn door 

de differentiaalvergelijkingen 4.12 en 4.14 op te lossen met 

TUTSIM. 

Tabel 4.3. Oplossing van de differentiaalvergelijkingen 

4. 13. en 4. 14. met behulp van TUTSIM. 

Exp. kok 
ko 

ok ck.o ck.30 c~.3o cl. 3o 

(10- 16 m/s) (10- 16 m/s) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

RnCu++H 2 0 126 6,00 5250 5237 0,73 0,58 

RnCu++NaCl 126 3,54 5250 5237 0,40 0,58 

RnCr++H 2 0 6,00 1.60 3736 3735 0,02 0,045 

RnCr++NaCl 5,94 1, 60 3736 3735 0,02 0,045 
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De metaalconcentratie in de vloeistof na een~ uur (c 1 , 30 ) is 

berekend met een massabalans (vergelijking 4.11.). Uit tabel 

4.2. volgt dat de ck. 30 . berekend met TUTSIM. ongeveer even 

groot is als die berekend uit de desarptie/adsorptie

experimenten in tabel 4.1. De metaalconcentratie in de vloei

stof cl.30 in tabel 4.3. ligt tussen de vloeistofwaarden in 

van de desarptie en de adsorptie in tabel 4.1. Hierbij valt 

op dat de c 1 . 30 in tabel 4.3. slechts een klein beetje lager 

is dan de c 1 . 30 van de desarptie in tabel 4.1. Wanneer er 

naar de c~. 30 gekeken wordt, dan blijkt de c~. 30 van TUTSIM 

veel lager te zijn dan die van de desorptie/adsorptie

experimenten. 

Een mogelijke verklaring voor deze waaarden is de volgende: 

De desarptie van metaalionen in een suspensie waarin zowel 

schone als verontreinigde klei aanwezig is, is hetzelfde als 

in een suspensie met alleen verontreinigde klei. De metaal

concentratie in de vloeistof neemt toe (beginwaarde 0 ppm) in 

het ~ uur van het experiment, waarin zowel schone als veront

reinigde klei aanwezig is. In dit experiment zullen in het 

begin geen metaalionen kunnen worden geadsorbeerd (Cl.o= 0 

ppm), terwijl tegen het einde van het experiment de metaal

concentratie voldoende hoog is om een klein beetje adsorptie 

te veroorzaken. Daarentegen kunnen in de desarptie/adsorptie

experimenten in tabel 4.1. vanaf het begin in de adsorptie

stap metaalionen worden geadsorbeerd. Hierdoor zal na een~ 

uur C~. 30 hoger en c 1 . 30 lager uitkomen. De gevonden ver-

schillen kunnen ook veroorzaakt worden door de aannames in de 

berekening van de concentraties in tabel 4.3. 
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De aanwezigheid van schone klei in een suspensie met veront

reinigde klei zorgt er dus niet voor dat de desorptie van 

metaalionen uit de verontreinigde klei toeneemt, doordat de 

adsorptie aan schone klei de metaalconcentratie in de de 

vloeistof verlaagt.Kennelijk is de desorptie de snelheids

bepalende stap. 

Cu 2
+ en Cr 3

+ kunnen voor Rijnklei als tracer dienen, doordat 

er een verwaarloosbare uitwisseling plaatsvindt tussen schone 

en verontreinigde klei. Tijdens de VTS-experimenten 88021, 

880317 en 880428 wordt de metaalconcentratie in kleimonsters 

bepaald. De verblijftijdspreiding wordt echter bepaald door 

de verhouding schone en verontreinigde Rijn. 

Er bestaat een lineair verband tussen de metaalconcentratie 

en de fraktie verontreinigde Rijn. Dit blijkt uit de ijk

lijnen die in bijlage 4. gegeven zijn. 

In de aftap worden tijdens een VTS-experiment monsters 

genomen om de verblijftijdspreiding te bepalen. Voordat de 

tracerconcentratie in het monster bepaald wordt, wordt het 

droge-stofgehalte bepaald (zie §4.3.3.). Indien de tracer een 

metaalion is, worden hierna de monsters ontsloten. De werk

wijze bij ontsluitingen staat in bijlage 5. vermeld. Na de 

ontsluitingen wordt de metaalconcentratie bepaald met 

Atomaire Absorptie Spectrometrie (A.A.S.}. 

4.3.2. Geleidbaarheid. 

Naast de bepaling van de verblijftijdspreiding van de klei is 

deze ook bepaald van het extractiemiddel. De verblijftijd

spreiding van het extractiemiddel wordt bepaald door de 

geleidbaarheid van de vloeistof te meten met een 1 g/1 

NaCl-oplossing als tracer. Er wordt een stapfunktie gemaakt 

van water naar de NaCl-oplossing (en eventueel vice versa). 

56 



4. Uitvoering 

Doordat er voor geleidbaarheidsmetingen is gekozen, mag het 

extractiemiddel geen zuur bevatten. Zuur zou een zodanig 

hoge geleidbaarheid veroorzaken dat daardoor het geleidbaar

heidssignaal van de tracer, de NaCl-oplossing, niet duidelijk 

genoeg meetbaar meer zou zijn. De NaCl-concentratie is 1 g/1, 

omdat hogere concentraties tot grotere dichtheidsverschillen 

leiden met water. Dichtheidsverschillen verstoren het stro

mingsprofiel en daardoor de verblijftijdspreiding in de 

kolom. 

Bij de invoer van het extractiemiddel bestaat de mogelijkheid 

een stap te maken van water naar een 1 g/1 NaCl-oplossing. De 

geleidbaarheid wordt tijdens een VTS-experiment vlak voor de 

overloop en vlak na de aftap gemeten. In het eerste VTS

experiment 871014 is het meten van de geleidbaarheid na de 

aftap achterwege gelaten. De geleidbaarheid wordt gecorri

geerd voor de temperatuur naar 20 °C. De geleidbaarheid in de 

overloop wordt gemeten met een meetcel {Philips, type: 

PW9510} die een celkonstante K heeft van 0,75 cm- 1
• De 

geleidbaarheidsmeter {Philips, type: PW9501} stuurt het 

signaal door naar een schrijver {Kipp&Zonen, type: BD8} en 

naar een Philips Multipoint Data Recorder {type: PM8237A}. Op 

deze recorder wordt ook het signaal van de geleidbaarheids

meter {Philips, type: PR9501} van de aftap geprint. De 

gebruikte meetcel na de aftap tijdens experiment 871021 heeft 

een celkonstante van 0,68 cm- 1
, terwijl de meetcel tijdens de 

experimenten 880121, 880317 en 880428 een celkonstante van 

0,75 cm- 1 heeft. 

Door middel van een ijking moet bekeken worden of de NaCl

concentratie recht evenredig is met de geleidbaarheid G. Uit 

bijlage 6. blijkt dat de NaCl-concentratie lineair is met de 

geleidbaarheid. 

Niet alleen moet de geleidbaarheid lineair zijn, ook zal er 

geen invloed van de klei op de geleidbaarheid mogen zijn. 

57 



4. Uitvoering 

De hieronder beschreven discussie is gebaseerd op metingen 

Toevoeging van Wi, Rn. RnCu of RnCr (tot 15 m%) aan een 

geroerde zoutoplossing geeft geen verhoging van de geleid

baarheid. De geleidbaarheid zal zelfs iets dalen door het 

verdunningseffekt en daarna zijn de veranderingen van de 

geleidbaarheid in de tijd te verwaarlozen (0 - 0,5 % verho

ging vanG). De invloed van de tijd is bij grotere NaCl

concentraties nog minder dan bij lagere concentraties. Uit 

het feit dat de geleidbaarheid in de tijd konstant is, volgt 

dat er geen Na._ionen adsorberen aan de klei of uitwisselen 

met andere ionen in de klei. Naast de klei blijkt ook de 

flocculant geen invloed op de geleidbaarheid te hebben. Enige 

invloed van de klei op de geleidbaarheid verkrijgt men, 

wanneer de meetcel in een laag bezonken klei wordt gezet. In 

dit geval zal de geleidbaarheid afnemen. De invloed van klei 

op de geleidbaarheid is zo uitgebreid bekeken, omdat tijdens 

een aantal VTS-experimenten problemen zijn ontstaan bij het 

meten van de geleidbaarheid. (zie §6.4.) 

4.3.3. Bepaling van de processtromen. 

In deze paragraaf zal hoofdzakelijk aandacht besteed worden 

aan de bepaling van de verschillende debieten en de verblijf

tijd in de conus. 

Van de verschillende processtromen van en naar de tegen

stroomkolom zijn monsters genomen om de debieten. droge

stof-, kalk- en metaalgehalten te bepalen. De debieten werden 

bepaald door gedurende een bepaalde tijd de processtroom te 

onderbreken en deze op te vangen in een bekerglas. Uit de 

tijd en de massa van de opgevangen processtroom kan dan het 

debiet berekend worden. Van de meeste processtromen worden 

debietmonsters genomen. 
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Regelmatig worden de debieten bepaald van de aftap en de 

overloop van de kolom, terwijl van de invoer het debiet 

bepaald wordt in een periode wanneer een onderbreking van de 

processtroom geen invloed heeft op de metingen van de 

verblijftijdspreiding. Om praktische redenen wordt het debiet 

van het extractiemiddel niet gemeten, maar berekend uit de 

andere processtromen. 

Het droge-stofgehalte wordt bepaald door de boven beschreven 

debietmonsters bij 100 °C in een oven droog te dampen. Uit de 

massa van het overgebleven monster en de oorspronkelijke 

massa van het debietmonster kan dan het droge-stofgehalte 

bepaald worden. Omdat de kleistroom in de overloop zeer 

gering is ten opzichte van de andere kleistromen, wordt 

hiervan het droge-stofgehalte slechts een paar keer bepaald. 

Naast het bepalen van het droge-stofgehalte uit de debiet

monsters is ook het droge-stofgehalte bepaald van de monsters 

waarmee de verblijftijdspreiding bepaald werd. Tenslotte 

wordt ook het droge-stofgehalte bepaald van de voorraadvaten 

met klei en na afloop van een VTS-experiment van de kolom en 

de conus. 

Bij het bepalen van de verblijftijdspreiding van de klei dan 

de kolom in drie delen worden opgesplitst. Een deel tussen de 

kolominvoer en de overloop, waarin de klei ''zweeft" of mee

genomen wordt door het extractiemiddel. Dit deel is voor de 

VTS-experimenten niet van belang, omdat de hoeveelheid klei 

die uiteindelijk via de overkoop de kolom verlaat zeer klein 

is. De verblijftijd van deze klei is lang in de kolom, 

waardoor er voldoende gelegenheid voor de extractie bestaat. 

Wel moet erop gelet worden dat de klei zich niet te veel 

ophoopt in dit gedeelte. Het tweede deel bestaat uit het stuk 

tussen de kolominvoer en het begin van de conus, waarin de 

geflocculeerde klei met een zekere valsnelheid door de kolom 

valt. 
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Het laatste stuk is het gedeelte dat de conus van de kolom 

omvat. In dit gedeelte is een sedimentatielaag van de 

geflocculeerde klei aanwezig en stroomt deze laag langzaam 

richting de aftap. 

Omdat de extractiecondities in de drie delen van de kolom 

verschillend zijn, is het van belang te weten wanneer een 

bepaald kleideeltje in de conus terecht komt en wanneer dit 

de conus weer verlaat. Er is een methode ontwikkeld waarbij 

het tijdstip t 1 dat een deeltje de conus binnenkomt gerela

teerd is aan het tijdstip t 2 dat dit deeltje de conus weer 

verlaat. Deze methode is toegepast in de VTS-experimenten 

880121, 880317 en 880428. Bij deze methode is aangenomen dat 

de inhoud van de conus zich als een propstromer gedraagt. 

Verder wordt aangenomen dat de valsnelheid veel groter is dan 

de snelheid waarmee de klei zich in de conus beweegt. Door 

deze laatste aanname kan een referentiehoogte h f worden re 

vastgesteld, ondanks het feit dat de hoogte van de scheiding 

tussen vallende klei en langzaam stromende klei varieert. De 

referentiehoogte is hier 44 cm, waarbij het nulniveau bij de 

aftap van de conus ligt (figuur 4.3.). 

J Vallondo klol 

Langzaam 

&tromende klei 

Figuur 4.3. De conus, het onderste gedeelte van de tegen

stroomkolom. 
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Een geflocculeerd kleideeltje komt op tijdstip t 1 de conus 

binnen, die op dat moment een hoogte h 1 en een volume V1 

heeft. Het afvoerdebiet van de conus op tijdstip t 1 is Q1 • Na 

een verblijftijd T in de conus verlaat het deeltje de conus c 

op tijdstip t 2 • Uit het volume V1 en het afvoerdebiet Q kan 

de verblijftijd T van dat deeltje berekend worden. Hierbij 
c 

moet erop gelet worden dat het afvoerdebiet in de tijd kan 

veranderen. Nadat de verblijftijd T berekend is, is het 
c 

verband tussen het tijdstip van binnenkomst t 1 en verlaten t 2 

van de conus bekend. Zodra dit verband bekend is, kan van een 

deeltje dat op tijdstip t 2 de kolom verlaat langs grafische 

weg tijdstip t 1 worden bepaald. 

Het op korrekte wijze bepalen van t 1 is rekenkundig gezien 

arbeidsintensief. Daarom wordt deze berekeningswijze met 

behulp van een macro in het computerprogramma Lotus uitge

voerd (zie bijlage 7.) voor de experimenten 880121, 880317 en 

880428. 

Met deze methode kan de T van de klei in het tegenstroom

gedeelte van de kolom berekend worden. 

4.3.4. Deeltiesgrootteverdeling. 

Van de voorraadvaten klei in de VTS-experimenten zijn mon

sters genomen voor de bepaling van de deeltjesgrootteverde

ling. Deze bepaling wordt gedaan om na te gaan of alle grote 

deeltjes bij het hydrocycloneren verwijderd zijn en of de 

kleideeltjes van de verschillende VTS-experimenten vergelijk

baar met elkaar zijn. De bepaling van de deeltjesgroottever

deling gebeurt met een Malvern Pulsed Spray Droplet Sizer 

(type: 2600). De werking van dit apparaat berust op laser 

diffractie spectrometrie. De verstrooiing van laserlicht in 

een geroerde suspensie is gerelateerd aan de deeltjesgrootte

verdeling. 
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In eerste instantie is gekeken naar de omstandigheden voor 

het optimaal meten van de deeltjesgrootteverdeling. Een 

kleisuspensie met een droge-stofgehalte van 0,05 m% kan 

eventueel 2~ min. ultrasoon trillen als voorbehandeling 

ondergaan. Hierna wordt ongeveer 0,5 ml van deze suspensie 

toegevoegd aan de meetcel van de Malvern, waarin zich water 

of een 0,9 g/1 natriumpyrofosfaatoplossing (NPP} bevindt. Na 

het moment van toevoeging wordt de deeltjesgrootteverdeling 

na 1 en 10 minuten gemeten. Een voorbeeld van de zo verkregen 

deeltjesgrootteverdeling is in bijlage 8. weergegeven. De 

onder deze omstandigheden uitgevoerde bepalingen aan Winsum

klei (experiment 871014} en Rijnklei (RnCu uit experiment 

880121} zijn in tabel 4.4. weergegeven. Hierbij is de gemid

delde diameter d 50 als kriterium genomen van de bepalingen. 

Tabel 4.4. Bepaling van de gemiddelde diameter d 60 onder 

verschillende omstandigheden voor Winsum- en 

Rijnklei. 

Winsumklei Rijnklei 

t = 1 min t = 10 min t = 1 min t = 10 min 

Experiment. dso dso dso dso 

(IJ.m} (IJ.m} (IJ.m} (IJ.m} 

geen USB; H2 0 5,30 4,28 4,94 4,44 

2~min USB; H20 4,43 4,24 4,42 3,95 

geen USB; NPP 6,81 4,69 6,55 5,53 

2~min USB; NPP 5,75 5,01 4,89 4,57 

opmerking: -USB staat voor ultrasoonbad als voorbehandeling. 

-NPP en H2 0 staan voor het milieu waarin gemeten 

wordt. 
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Uit de resultaten in tabel 4.4. blijkt dat NPP zowel bij 

Winsum- als Rijnklei de gemiddelde diameter d 50 vergroot. Dit 

komt doordat de kleideeltjes agglomereren in een milieu met 

NPP. Ook is duidelijk dat de gemiddelde diameter van klei

deeltjes kleiner is als deze een ultrasoonbad als voorbe

handeling hebben gehad. De kleideeltjes zullen doode tril

lingen van het ultrasoonbad opbreken. Verder blijkt dat de 

metingen na 10 minuten kleinere gemiddelde diameters op

leveren dan na 1 minuut. De oorzaak hiervan moet gezocht 

worden in de langere meettijd. waardoor de kleideeltjes meer 

kans hebben om op te breken. Wanneer al deze resultaten 

worden vergeleken met de omstandigheden waarin de klei

suspensies in de kolom worden gebruikt dan lijkt het dat de 

bepaling zonder ultrasoon trillen, in water en na 10 minuten 

meten goed voldoet. 

Van de kleideeltjes die in de VTS-experimenten gebruikt zijn, 

is de gemiddelde diameter d 50 bepaald. Deze bepaling is 

gebeurd zonder ultrasoonbad, in water en na 10 minuten meten. 

De resultaten van deze metingen staan in tabel 4.5. vermeld 

en zijn uit meestal vier metingen bepaald. Van de Rijn- en 

Winsumklei uit VTS-experiment 871021 zijn niet de deeltjes

grootteverdelingen bepaald. De gemiddelde diameter van de 

verschillende kleideeltjes komen redelijk met elkaar overeen. 

De gemiddelde d 50 van alle VTS-experimenten is voor Rijn 

ongeveer 4,7 ~m. De verschillen tussen de d 50 van de klei

deeltjes worden door het hydrocycloneren veroorzaakt. De 

kleisuspensies bestaan voor 20 à 30 m% uit kleideeltjes die 

kleiner zijn dan 2 ~m. Vaak wordt voor de kleifraktie van een 

grond ervan uitgegaan dat deze bestaat uit deeltjes kleiner 

dan 2~m (zie §1.3.). Verder is gebleken dat in de klei

suspensies alle kleideeltjes kleiner zijn dan 50 ~m. 
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Tabel 4.5. Bepaling van de gemiddelde diameter dso van 

kleideeltjes uit de VTS-experimenten. 

Experiment dso Experiment. dso 

(JJ.m) (JJ.m) 

Wi Exp.871014 4.31 RnCr Exp.880317 4,04 

Rn Exp.871014 4,60 RnCu Exp.880317 4,40 

Rn Exp.880121 5,49 RnCr Exp.880428 4,47 

RnCu Exp.880121 4,96 RnCu Exp.880428 5,22 

Naast de deeltjesgrootteverdeling van kleideeltjes is men ook 

geïnteresseerd in de verdeling van geflocculeerde klei. De 

deeltjesgrootteverdeling van geflocculeerde klei zal namelijk 

invloed hebben op de valsnelheid van de vlokken. De deeltjes

grootteverdeling van de vlok (242 g AlOO/kg Rijnklei) is op 

dezelfde wijze bepaald als die van kleideeltjes. Na 1 minuut 

heeft de vlok een d 50 van 52,3 JJ.m, terwijl na respektievelijk 

10 en 30 minuten de d 50 42,1 en 30,0 Jlm is. Deze waarden zijn 

veel kleiner dan de visuele waarnemingen van ongeveer 1 mm. 

De oorzaak kan gevonden worden in de roerder van de meetcel. 

Deze roerder breekt de vlokken op, waardoor de d 50 in de tijd 

sterk daalt. De Malvern is niet geschikt om deeltjesgrootte

verdelingen van vlokken te bepalen. Er zal naar andere 

methoden moeten worden gezocht om de vlokdiameter te bepalen. 

Een methode die geschikter lijkt, is de vlokdiameter bepalen 

onder een microscoop. Bij deze methode worden de vlokken niet 

opgebroken. 
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5.1. Verblijftiidspreiding. 

5.1. Inleiding. 

Door de verblijftijdspreiding van een procesinstallatie te 

meten kan men de menging en verblijftijd in deze installatie 

bepalen. De mate van menging wordt direkt door het stromings

patroon bepaald. Het stromingspatroon ligt in de praktijk 

tussen twee uitersten in: enerzijds de propstroom (geen 

menging) en anderzijds de ideale menger (volledige menging). 

Menging en verblijftijd bepalen de efficiëntie waarmee een 

proces uitgevoerd kan worden. 

In een tegenstroomkolom wordt het rendement van een extractie 

bepaald door de menging en de verblijftijd van de gefloccu

leerde klei en het extractiemiddel. Het rendement is dus 

gekoppeld aan de verblijftijdspreiding. 

Door een tracer toe te voegen aan de klei-en de vloeistof

stroom kan de verblijftijdspreiding gemeten worden. Het 

hydrodynamisch gedrag van een goede tracer komt overeen met 

dat van de deeltjes, waarvan de VTS bepaald wordt. Verder 

moet de tracer inert en makkelijk meetbaar over een groot 

trajekt zijn. Kleurstoffen, zouten, en radioactieve stoffen 

worden vaak als tracer gebruikt. In de tegenstroomkolom 

kunnen geen kleurstoffen als tracer gebruikt worden, omdat 

kleideeltjes het meten van de kleurintensiteit verstoren. 

Radioactieve stoffen zijn op zichzelf goede tracers, maar 

door de straling ongeschikt om deze in de tegenstroomkolom te 

gebruiken. 

De verblijftijdspreiding is bepaald voor het extractiemiddel 

en voor de geflocculeerde klei. Door middel van de geleid

baarheid van een NaCl-oplossing kan de VTS van het extractie

middel bepaald worden. Voor de kleideeltjes is gezocht naar 

minder gebruikelijke tracers. De gebruikte tracers voor de 

klei tijdens de VTS-experimenten zijn kalk, Cu 2
•_ en Cr 3

•_ 

ionen. 
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De tracer voor het extractiemiddel wordt in § 4.3.2. en voor 

de klei uitgebreid in §4.3.1. behandeld. 

De bepaling van de verblijftijdspreiding kan gebeuren door 

middel van een puls- of stapinjektie van èe tracer. Bij een 

pulsinjektie voegt men instantaan, dat betekent in de 

praktijk in een zeer korte tijd een hoeveelheid tracer toe, 

terwijl men bij een stapinjektie de invoerstroom zonder 

tracer verandert naar één met tracer of vice versa. Voor de 

VTS-experimenten in de tegenstroomkolom is gekozen voor de 

stapinjektie van de tracer. De pulsinjektie is een zeer 

gevoelige methode, waardoor onder andere kleine debiet

schommelingen van de in- en uitvoerstroom grote invlo hebben 

op de vorm van de traceruitvoer. Het hydrodynamisch gedrag in 

de kolom zelf komt hierdoor niet goed tot uiting. Verder is 

er bij de pulsinjektie een hoge invoerconcentratie van de 

tracer nodig om een redelijk uitgangssignaal te krijgen. Een 

hoge NaCl-concentratie in het extractiemiddel zal leiden tot 

dichtheidsverschillen met water, waardoor de tracer het 

stromingspatroon in de kolom beïnvloedt. Een hoge kalk- of 

metaalconcentratie in de klei is om praktische redenen niet 

haalbaar. 

In dit hoofdstuk worden in §5.2. in eerste instantie de 

begrippen gemiddelde verblijftijd en variantie uitgelegd, 

waarna wordt weergegeven hoe deze begrippen in een VTS

experiment met een stapfunktie te bepalen zijn. Hierna zal in 

§5.3. een tweetal modellen, namelijk het cascade-van-ideale

mengers-model en het propstroming-met axiale-dispersie model, 

worden behandeld. Met deze één-parametermodellen kan de mate 

van menging op eenvoudige wijze worden weergegeven. Tenslotte 

komen in §5.5.4. modellen ter sprake, die mogelijk het stro

mingspatroon in de kolom weergeven. 
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5. verblijftijdspreiding 

5.2. Gemiddelde verblijftijd en variantie 

De verblijftijd van een deeltje is de tijd die verloopt 

tussen het tijdstip, waarop het deeltje de kolom binnenkomt 

en het tijdstip, waarop het deeltje de kolom verlaat. Vaak is 

men niet geïnteresseerd in de verblijftijd van één deeltje, 

maar in de gemiddelde verblijftijd T en variantie o 2 van alle 

deeltjes. De gemiddelde verblijftijd T kan met behulp van een 

genormaliseerde verblijftijdverdeling ft(t) berekend worden 

uit vergelijking 5.1. 

T = ( 5. 1.) 

Indien de verblijftijdspreiding bepaaald wordt met een puls

injektie, dan zal vergelijking 5.1. gebruikt worden. Vaak 

wordt een stapinjektie gebruikt, waardoor vergelijking 5.1. 

niet handig te gebruiken is. Met behulp van het verband 

tussen de verblijftijdverdeling ft(t) in een pulsinjektie en 

de cumulatieve verblijftijdverdeling F(t) in een stapinjektie 

(vergelijking 5.2.) worden de vergelijkingen 5.4. en 5.5. 

voor respectievelijk een positieve en een negatieve stap 

verkregen. Hierbij is ook gebruik gemaakt van vergelijking 

5.3., die het verband geeft tussen de cumulatieve verblijf

tijdverdeling van een positieve stap F!(t) (figuur 5.1.a.) en 

een negatieve stap F!(t) (figuur 5.1.b.) indien de proces

omstandigheden verder identiek zijn. 

(5.2.) 

(5.3.) 
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T = 
of 

F!(t) dt (5.4.) 

T = 
0

Joo {1 - F!(t)} dt (5.5.) 

De standaarddeviatie a van de verblijftijd is een maat voor 

de spreiding rond de gemiddelde verblijftijd. De variantie a~ 

en daaruit de standaarddeviatie at kunnen berekend worden uit 

vergelijking 5.6. Deze vergelijking is gebruikt om de varian

tie te berekenen van een experiment met een pulsinjektie. 

Voor een stapinjektie kunnen vergelijkingen 5.7. en 5.8. 

worden afgeleid voor de variantie a~. analoog aan de aflei-

ding voor de gemiddelde verblijftijd van een stapinjektie. 

a~= 
0
J00 

{(t- T) 2 * ft(t)} dt = 
0
f{t

2 * ft(t)} dt- T2 

(5.6.) 

u {t * F!(t)} dt - T2 ~2t = 2 OJOO (5.7.) 

(5.8.) 

Om verschillende VTS-experimenten goed met elkaar te kunnen 

vergelijken, worden vaak dimensieloze grootheden gebruikt. Zo 

wordt de dimensieloze tijd 9 verkregen door de gemiddelde 

verblijftijd T te delen op de tijd t (vergelijking 5.9.). 

Hieruit volgt dat de dimensieloze gemiddelde verblijftijd 

altijd gelijk aan 1 is. De dimensieloze standaarddeviatie 

(vergelijking 5.10.), ook variatiecoëfficiënt genoemd, biedt 

de mogelijkheid om verschillende (cumulatieve) verdelings

funkties met elkaar te vergelijken. 
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De cumulatieve verblijftijdverdeling blijft daarentegen na 

het normaliseren onveranderd (vergelijking 5.11.). 

9 = 1. (5.9.) 
T 

(5.10.) 
T 

(5.11.) 

Om de gemiddelde verblijftijd en variantie te bepalen gaat 

men als volgt te werk. Bij het VTS-experiment wordt om de 

drie minuten kleimonsters aan de uitvoer van de kolom genomen 

voor de klei. waarvan de tracerconcentratie met behulp van de 

ontsluiting en A.A.S. bepaald wordt. De kleimonsters zijn 

zogenaamde "mixing-cup" monsters. De "mixing-cup"-methode 

beïnvloedt de verblijftijdspreiding niet doordat de tijdsduur 

van een monstername (ongeveer 20s) veel kleiner is dan de 

totale tijdsduur van een VTS-experiment (8-30 min). 

Voor de verblijftijdspreiding van het extractiemiddel is in 

de tijd een groot aantal keren de geleidbaarheid gemeten om 

vervolgens daaruit de gemiddelde verblijftijd en de variantie 

te berekenen. Hierna is er door de meetpunten van klei en 

extractiemiddel een vloeiende curve getrokken. De zo verkre

gen curven zijn voor een positieve en een negatieve stap 

weergegeven in figuur 5.1. 

De curven in figuur 5.1. worden in diskrete stappen verdeeld 

en vervolgens worden door middel van lineaire interpolatie de 

gemiddelde verblijftijd en de variantie bepaald. 
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c 
t 

c ma x 

..._ ___ .:..,_ ____ (a) 
~---------------(b) 

.... t 

Figuur 5.1. Verblijftijdspreidingscurve voor een positieve 

stap {a) en voor een negatieve stap {b). 

De vergelijkingen 5.4., 5.7., 5.5., en 5.8. worden hierdoor 

respectievelijk 5.12. en 5.13. voor een negatieve stap en 

5.14. en 5.15. voor een positieve stap. ' 18
, De combinatie C0 

en t 0 geldt op het tijdstip waarop de stap wordt uitgevoerd, 

terwijl de combinatie C en t geldt op het tijdstip waarop n n 

C of C . wordt bereikt. max mln 

Negatieve stap. 

(5.12.) T = 2(C - C ) max min 

2(C - C . ) max m1n 

{5.13.) 

10 



Positieve stap. 

T = 

n 
}'; 

i=1 

n 

{(2C ma x 

5. verblijftijdspreiding 

2(C ma x c . ) min 
(5.14.) 

:! {(t. 1 + ti) * (2C - Ci-1 -Ci)* (ti -ti.-1)} i= 1 1- max 

(5.15.) 

De vergelijkingen 5.12. tot en met 5.15. kunnen direkt worden 

gebruikt in enkelvoudige systemen. Een enkelvoudig systeem 

heeft slechts één ingang en één uitgang. Indien de kleiafvoer 

via de overloop verwaarloosd wordt, kan de klei in de tegen

stroomkolom als een enkelvoudig systeem worden beschouwd. Het 

extraktiemiddel is een meervoudig systeem (één ingang en twee 

uitgangen). waardoor de vergelijkingen 5.12. tot en met 5.15. 

niet direkt toepasbaar zijn om de totale verblijftijd en 

variantie van het extraktiemiddel te bepalen. Wel zijn deze 

vergelijkingen toepasbaar voor het extractiemiddel. indien er 

alleen wordt gekeken naar de T en a~ van de vloeistofstroom 

die van de EM-invoer naar de overloop of naar de afvoer van 

de kolom stroomt. 

De theorie van verblijftijdspreiding wordt onder andere door 

Telsc 161 en Nauman&Buffhamc 171 uitvoerig beschreven. Voor 

meer informatie over de verblijftijdspreiding wordt naar deze 

boeken verwezen. 
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5.3. Eén-parametermodellen. 

Met behulp van één- parametermodellen kan op eenvoudige 

wijze de verblijftijdspreiding worden uitgedrukt in één 

mengparameter. In deze paragraaf worden de twee meest ge

bruikte modellen beschreven, namelijk het cascade-van-ideale

mengers-model en het propstroming-met axiale-dispersie-model. 

Met het cascade-van-ideale-mengers-model wordt de menging van 

de geflocculeerde klei of het extractiemiddel zo beschreven, 

alsof deze wordt veroorzaakt doordat de fase door een serie 

van n achter elkaar geplaatste ideale mengers met ieder een 

volume V stroomt. Naarmate het aantal ideale mengers in de 

cascade toeneemt, zal de verblijftijdspreiding afnemen. Het 

aantal mengers n is dus een maat voor de menging in dit 

model. Voor n=l is de menging in de installatie volledig, 

terwijl er geen menging is indien de cascade uit een oneindig 

aantal ideale mengers bestaat. Deze laatste situatie komt 

overeen met een propstroombuis. In een cascade van n ideale 

mengers neemt de graad van menging dus af met toenemende n. 

Onder andere Nauman&Buffham' 17
, leiden de samenhang af tussen 

2 enerzijds de mengparameter n en anderzijds de variantie at en 

de gemiddelde verblijftijd T. Dit verband wordt door verge

lijking 5.17. gegeven. waarbij erop gelet moet worden dat n 

slechts uit gehele getallen kan bestaan. 

~ = [ :t ]" = (5.17.) 

Het propstroming-met-axiale-dispersie-model heeft daarentegen 

niet het nadeel dat de mengparameter slechts uit gehele 

getallen kan bestaan. In dit model wordt de mate waarin de 

verblijftijdspreiding afwijkt van die van een propstroombuis 

weergegeven door het getal van Peelet Pe. Het getal van 

Peelet is een dimensieloze grootheid, waarvoor geldt: 
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5. verblijftijdspreiding 

(5.1S) 

De afwijking van propstroom wordt in het model beschreven 

door op de propstroming axiale dispersie te superponeren. Het 

getal van Peclet, een parameter die de mate van menging 

weergeeft, neemt toe indien de menging afneemt. Naarmate Pe 

in de tegenstroomkolom groter is, benadert deze dus de 

stroming van een propstroombuis met gelijke afmetingen. 

In de literatuur( 17
, worden vergelijkingen gegeven, die het 

verband weergeven tussen het getal van Peelet en de dimensie

loze variantie T~. Er wordt bij deze vergelijkingen van ver-

schillende systemen uitgegaan. Met welk type systeem men te 

maken heeft, is afhankelijk van zowel de plaats in het 

systeem waar de stapinjektie wordt uitgevoerd als die waar de 

responsie wordt gemeten. Voor de tegenstroomkolom kan voor 

alle in- en uitgangen bij benadering worden uitgegaan van een 

gesloten systeem. 

In een gesloten systeem vindt geen axiale dispersie plaats 

buiten het systeem, maar alleen in het systeem. De verblijf

tijdspreiding van de geflocculeerde klei wordt in de tegen

stroomkolom gesplitst in twee delen; verblijftijdspreiding 

van vallende geflocculeerde klei en die van bezonken gefloc

culeerde klei in de conus. De overgang tussen deze twee delen 

wordt ook als gesloten beschouwd. Vergelijking 5.19. geeft 

het verband tussen het getal van Peelet en de dimensieloze 

variantie voor een gesloten/gesloten systeem. 

2 2 -Pe --- ~ * {1 - e ) Pe Pe (5.19.) 

Indien de dimensieloze variantie bekend is, dan kan met 

behulp van een nulpuntsmethode het getal van Peelet berekend 

worden( 101
• 
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Door vergelijking 5.19. gelijk te stellen aan vergelijking 

5.17. wordt het verband tussen de in deze paragraaf beschre

ven modellen verkregen, namelijk het getal van Peelet en het 

aantal mengers n. Als de menging gering is, dat wil zeggen 

voor grote waarden van Pe {Pe > 14c 101
), dan kan dit verband 

vereenvoudigd worden tot vergelijking 5.20.: 

Pe =2 * (n - 0,5) (5.20) 

5.4. Stromingspatroon van de klei in de tegenstroomkolom 

Het stromingspatroon in de tegenstroomkolom bepaalt de 

verblijftijdspreiding van de klei. Het stromingspatroon van 

de klei wordt beïnvloed door de valsnelheid en de vorm van de 

klei, de bewegingen van zeefplaten en het stromingspatroon 

van het extractiemiddel. Het is belangrijk om de invloed van 

deze faktoren op het stromingspatroon van de klei te kennen, 

omdat het dan mogelijk is de verblijftijdspreiding van de 

klei te beïnvloeden. Aan de hand van een model zal het stro

mingspatroon van klei worden beschreven. Hierna zal dit model 

vereenvoudigd worden, waardoor het toegepast kan worden op de 

VTS-experimenten. 

Het stromingsmodel is door visuele waarnemingen van de klei 

in de kolom en met behulp van de resultaten uit de VTS-expe

rimenten tot stand gekomen. Uit deze waarnemingen blijkt dat 

een deel van de klei op de zeefplaat bezinkt en een ander 

deel door de gaten in de zeefplaten en door de ruimte tussen 

de zeefplaten en de kolomwand valt. Ten gevolge van een slag

of draaibeweging wervelt de klei op de zeefplaten op. Een 

deel van de klei wordt omhoog gewerveld en mengt zich met de 

daar vallende klei, terwijl een ander deel naar beneden 

gewerveld wordt en met de vallende klei mengt. Tenslotte is 

er een hoeveelheid klei die niet na een plaatbeweging opge

werveld wordt, maar op de zeefplaat blijft liggen. 
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Het model is toepasbaar voor het gedeelte van de kolom dat 

zich tussen de kleiinvoer en het begin van de conus 

(- 25,75cm) bevindt. Het grootste deel van de extractie vindt 

in dit gedeelte plaats. ( 13
, Het stromingspatroonmodel is voor 

de omgeving van één plaat in figuur 5.2. weergegeven. Dit 

model geldt voor zowel een slag- als een draaibeweging in de 

tegenstroomkolom. 

Ondanks dat het model de werkelijkheid zo goed mogelijk 

probeert te benaderen zijn er een aantal aannames gemaakt: 

-Een zeefplaat beïnvloedt het stromingspatroon rond 

een andere plaat niet. 

-Het stromingspatroon is rond alle zeefplaten hetzelfde. 

Dit houdt in dat intree-effekten van het extractiemiddel 

en van de kleiinvoer verwaaarloosd zijn. 

-Een slag van de zeefplaten in vertikale richting die 

omhoog gericht is, geeft hetzelfde stromingspatroon als 

één die omlaag gericht is. 

-Een draai van de zeefplaten naar rechts geeft hetzelfde 

stromingspatroon als één naar links. 

-De historie van een kleideeltje die in het model bij een 

beweging van de zeefplaat plaatsvindt. heeft geen invloed 

op de verblijftijdspreiding. Hiermee wordt bedoeld. het 

verschijnsel dat klei die als eerste op een zeefplaat 

bezinkt ook als eerste ten gevolge van een beweging de 

zeefplaat verlaat. In werkelijkheid wordt door een 

beweging van de zeefplaat al de daar aanwezige klei in 

een bepaalde richting homogeen gemengd. Dit houdt in dat 

er geen tijddiscriminatie is. 

-De klei die door de zeefplaat aan het vallen is, onder

vindt geen invloed van stromingen die veroorzaakt worden 

door bewegingen van de zeefplaat. 

-De massastroom klei die van de zeefplaat afglijdt, als de 

plaat niet beweegt. is konstant. 
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-De massastromen klei tussen~ {zie figuur 5.2.) en de 

ruimte boven de plaat zijn in beide richtingen gelijk aan 

elkaar. Dit geldt ook voor de stromen tussen ~ en de 

ruimte onder de plaat. 

Vanaf nu wordt bij de grootte van verschillende stromen, 

volumes, verblijftijden etc. uitgegaan van VTS-experiment 

880428. In dit experiment is gebruik gemaakt van zeefplaat 

type II {bijlage 1.) 

De omgeving van een zeefplaat wordt in het stromingspatroon

model weergegeven door een groot aantal propstromers. Een 

zeefplaat beïnvloedt de kleistroom op twee manieren, namelijk 

ten eerste doordat de kleistroom bezinkt op de plaat en ten 

tweede doordat de zeefplaat met een bepaalde frequentie 

beweegt. Hierom is plaat i in het model respektievelijk 
+ • 

gesplitst in een plaat i en een plaat i . 

De geflocculeerde klei komt de sektor rond plaat i binnen in 

de propstromers ~ en~ vanuit de sektor rond plaat i-1 en 

heeft een droge-stofgehalte van 1 m%. De propstroroer ~geeft 

de verblijftijd weer van klei die via de ruimte tussen de 

zeefplaat en de kolomwand valt. Deze propstroroer heeft een 

hoogte van 10 cm {=hoogte van de sektor rond plaat i) en een 
2 ~ 3 oppervlakte van 2,34 cm ; dus het volume V is 23,4 cm . De 

valsnelheid van de geflocculeerde klei wordt in ~bepaald 

door de valsnelheid van geflocculeerde klei in een stilstaan

de vloeistof en door de snelheid van het extractiemiddel. 

Deze laatste twee snelheden zijn respektievelijk 0,31 {tabel 

3.2.) en 0,049 cm/s (extractiemiddel van 13.3 l/h door een 

doorsnede van 75,4 cm 2
), waardoor de valsnelheid van gefloc

culeerde klei in~ 0,26 cm/s is. Een deeltje dat vanuit 

sektor i-1 ~ binnenkomt en vervolgens deze weer verlaat om 

naar de propstroroer ~ van sektor i+1 te gaan, heeft een 

gemiddelde verblijftijd van 10/0,256 =39,1 sec. in~. 
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Figuur 5.2. Model voor het stromingspatroon van gefloccu

leerde klei rond de ide zeefplaat. 
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De massastroom aan geflocculeerde klei F in een enkelvoudig 
V 

systeem door een prepstromer kan met behulp van vergelijking 

5.21. berekend worden 

(5.21.) 

De volumefraktie vloeistof t en de dichtheid van de vlok p 
V 

kunnen berekend worden aan de hand van vergelijking 3.12. 

respektievelijk 3.11. Q is in vergelijking 5.21. de totale 

volumestroom, dat wil zeggen de volumestroom van zowel de 

vlokken als het extractiemiddel. Doordat aangenomen wordt dat 

de massastromen tussen ~ en de ruimte vlak boven de plaat 

prepstromer ~ in beide richtingen gelijk aan elkaar zijn en 

evenzo tussen~ en~. kan vergelijking 5.21. gebruikt worden 
~ om de massastroom F te berekenen. De massastroom door ~ is 
V 

1,21 g vlok/min. 

Doordat het droge-stofgehalte in zowel prepstromer ~ als ~ 1 

m% is, wordt de verhouding tussen de massastromen bepaald 

door de verhouding q tussen de doorsneden van de propstro

mers. Voor zeefplaat type 11 is deze verhouding q 

7306/234 = 31,2. De totale massastroom aan vlok door ~ en~ 

is (1 + 31,2) * 1,21 = 39,0 g/min (= 2,34 kg vlok/h). Op 

grond van bepalingen van het droge-stofgehalte en het debiet 

in de invoer is de massastroom aan klei gemiddeld 0,54 kg 

klei/h in VTS-experiment 880426 (tabel 6.3.). Dit komt over

een met een massastroom aan vlok van 0,66 kg vlok/h. Deze 

massastroom is 3,5 keer zo klein dan de massastroom die 

gebasseerd is op gegevens van in de kolom. Dit verschil kan 

veroorzaakt zijn, doordat aangenomen is dat het droge-stof

gehalte in ~gelijk is aan die van ~- In werkelijkheid zal 

het droge-stofgehalte van~ waarschijnlijk lager zijn dan in 

~. 
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De ruimte tussen de zeefplaten (inklusief gaten) en de sektor 

i-1 wordt verdeeld door de propstromers d en ~. Hierbij komt 

de lengte van~ overeen met de afstand die geflocculeerde 

* klei aflegt in t sekonden, terwijl de lengte van d het 

verschil is tussen de hoogte van sektor i boven de zeefplaat 

en de lengte van propstroroer ~. Ten gevolg van een slag van 

de zeefplaten wervelt de klei vanaf de plaat 5 cm omhoog en 5 

cm omlaag, waardoor in het stromingspatroonmodel de hoogte 

van sektor i boven de zeefplaat 5 cm is. De lengte van prop-

* stroroer ~ is 1,7 cm (afstand die de klei in t sekonden 

aflegt in een kolom zonder zeefplaten) en de verblijftijd in 

~ ,van een deeltje dat vanuit d naar plaat i+ gaat, komt 

* overeen met t = 6,7 sec. Hierdoor is de lengte van d 3,3 cm 

en heeft deze een verblijftijd van 12,8 sec. 

De invoer van ~ bestaat uit geflocculeerde klei van ~. de 

massastroom klei die ten gevolge van een zeefplaatbeweging 

opwervelt, en van d. Doordat de volumestromen door d en ~ 

hetzelfde zijn, zal het droge-stofgehalte in ~groter zijn 
d dan dit van d (d.s. = 1 m%). 

Vanuit ~ gaat er een massastroom naar de zeefplaat toe. Een 

deel van deze stroom zal rechtstreeks door de plaat vallen 

(propstromer ~) en het andere deel zal in eerste instantie 

bezinken op de plaat. In figuur 5.2. wordt dit weergegeven 
+ door plaat i . De verhouding tussen deze twee stromen wordt 

bepaald door het oppervlak van de totale zeefplaten (inklu

sief gaten) en het oppervlak van de gaten. Van propstroroer ~ 

stroomt dus 0,19-de deel (fraktie gaten in de zeefplaten) 

naar ~. De verblijftijd en het droge-stofgehalte in~ zijn 

zodanig gekozen dat die gelijk zijn aan die van in ~. 

Het deel dat in eerste instantie bezinkt op de zeefplaat, zal 

hiervan afglijden (propstromer t) of door een beweging van de 

zeefplaat opwervelen (propstromer ~). naar beneden wervelen 

(propstromer ~) of blijven liggen (propstromer S). 
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Deze propstromers worden uitsluitend bepaald door de ver

schillende massastromen en de "afstand" die deze stromen in 

* t sekonden afleggen. Hierdoor hebben het volume V, de totale 

volumestroom Q en de volumefraktie vloeistof 6 geen fysische 

betekenis. 

g 
De massastroom F die door propstroroer I gaat, kan berekend 

V 

worden met een massabalans over het gedeelte tussen i+ en i• 

{vergelijking 5.22.). In deze vergelijking is de eerste term 

de stroom vlokken die op de zeefplaat bezinkt, de tweede term 

de stroom vlokken die na een zeefplaatbeweging blijft liggen 

en de derde term de aanwezige hoeveelheid vlokken op de plaat 

vlak voor een zeefplaatbeweging. 

g ~ ~ pv * vpl 
F = p * {1 - é ) * v * A l + F -

V V p V t* 
{5.22.) 

Indien er geen vlokken van de plaat afglijden en niet door 

turbulentie van het extractiemiddel worden opgewerveld, dan 

' zal de massastroom F nul zijn. Verder zal de verblijftijd in 
V 

I groter zijn dan in ~. doordat de deeltjes in propstroroer I 

eerst bezinken en dan pas door de zeefplaat vallen. 

Fi in figuur 5.2. geeft de massastroom aan die na een bewe
v 

ging van de zeefplaat opwervelt {~). naar beneden wervelt {~) 

of blijft liggen {~). De verblijftijd in~ is gelijk aan die 

* van~ en dus t = 6,7 sec. De verblijftijd in~ wordt bepaald 

door de hoogte {5 cm) waarin de vlokken naar beneden werve

len, de valsnelheid {v = 0,26 cm/s) van de vlokken in de 

* kolom indien de zeefplaten niet bewegen en de tijd t 

{= verblijftijd in~) tussen twee zeefplaatbewegingen. De 

* vlokken in ~ leggen in t sekonden een grotere afstand af dan 

de vlokken in~; 5,0 cm in~ tegen 1,7 cm inW. 
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5. verblijftijdspreiding 

Het punt waar de stromen van ~ en ~ samen komen is hetzelfde, 

waardoor de verblijftijd in 1 zodanig moet zijn dat hierdoor 

de vlokken uit ~ op de juiste plaats met die uit ~mengen. Om 

dit mogelijk te maken moet de verblijftijd in 1 nul sekonden 

zijn en de massastroom F1 6,3 sekonden van de propstromer 1 
V 

''overslaan", omdat in alle propstromers van dezelfde valsnel

heid is uitgegaan. Deze situatie komt niet overeen met figuur 

5.2. De situatie tijdens VTS-experiment 880428 voor dit deel 

van de sektor i wordt in figuur 5.3. weergegeven. 

• 
i 

= 6,3 sec. 

F~ 
V 1b 

r' V 

F~~ 
y 

r~• 
V 

Figuur 5.3. Het stromingspatroonmodel tijdens VTS-experiment 

880428 voor het gedeelte van sektor i dat niet 

met figuur 5.2. overeenkomt. 
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5. verblijftijdspreiding 

Analoog aan de redenatie om de verblijftijd in ~ te bepalen. 

kan ook de verblijftijd voor propstroroer ~bepaald worden. 

Hierbij blijkt dat voor dit deel van sektor i figuur 5.2. wel 

te gebruiken valt. De klei wordt 5 cm omhoog opgewerveld. De 

uitgang van propstroroer ~ komt uit bij de ingang van prop

stroroer ~. waardoor de lengte van ~ overeen komt met 

5 + 2*(5 - 1.7) = 11.6 cm. De verblijftijd in propstroroer ~ 

is dus 25.8 sekonden. 

Het droge-stofgehalte en de totale verblijftijd in! 

(= !a + !b) is in deze situatie toevallig gelijk aan die in 

propstroroer ~. De verblijftijd van 12,8 sec. in ! is opge

splitst in 6.3 sec. voor !a en 6.5 sec. voor !b. 

Voor een draaibeweging van de zeefplaten kunnen op analoge 

wijze de verschillende massastromen. verblijftijden etc. van 

de propstromers in het stromingspatroonmodel bepaald worden. 

Hierbij moet rekening worden gehouden dat een draaibeweging 

de klei 1 cm opwervelt en 9 cm naar beneden wervelt. 

Voor een lage bewegingsfrequentie van de platen is het model 

minder geschikt. omdat de verschillende sektoren elkaars 

stromen dan beïnvloeden. 

Over het stromingspatroonmodel zoals weergegeven in figuur 

5.2. kunnen een groot aantal massabalansen van geflocculeerde 

klei worden opgesteld. Deze balansen worden in bijlage 9. 

gegeven. Op dit moment zijn dus niet alle stromen in en 

lengtes van de propstromers bekend, waardoor er geen totale 

Tpl te berekenen valt. 

Met het stromingspatroonmodel voor klei kan de invloed van de 

zeefplaat op de stoming van geflocculeerde klei beter worden 

begrepen. Dit model kan ook gebruikt worden om na te gaan of 

het geschikt is de verblijftijdspreiding van klei te be

schrijven. Door de uitgebreidheid van het model zal het 

fitten met behulp van computerprogramma's moeten gebeuren. 
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5. verblijftijdspreiding 

Indien het model geschikt is kunnen hiermee parameters, zoals 

de fraktie geflocculeerde klei die opwervelt, onder verschil

lende procesomstandigheden worden bepaald. Verder is het dan 

mogelijk om de verblijftijd(spreiding} onder verschillende 

procesomstandigheden te voorspellen. 

Op dit moment is het uitgebreide hydrodynamische model nog 

niet volledig beschreven. Daarom zal in dit verslag niet het 

uitgebreide stromingspatroonmodel worden gebruikt, maar een 

eenvoudig model van een parallel geschakelde propstroroer en 

ideale menger (figuur 5.4.}. Hiermee kan dan geprobeerd 

worden om de experimentele VTS-resultaten te modelleren. 

Dit model beschrijft 10 cm van de tegenstroomkolom, met 

daarin één zeefplaat. De totale kleistroom wordt nu voor de 

eenvoud in slechts twee stromen gesplitst. 

~~ 
(1 - p) p 

'~ 
, 

/ 

i 
~ 

~ 

Figuur 5.4. Model van een zeefplaat weergegeven door een 

parallel geschakelde propstroroer en een ideale 

menger. 
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5. verblijftijdspreiding 

De propstroroer omvat de geflocculeerde klei die boven en 

onder de zeefplaatgaten en de rand tussen de kolomwand en de 

zeefplaat aanwezig is. De ideale menger daarentegen omvat de 

klei die boven en onder de zeefplaat aanwezig is en aan be

zinking en zeefplaatbewegingen onderhevig is. 

Aan de hand van een negatieve stap kan de gemiddelde ver

blijftijd Tpl en de variantie a 2 over één plaat worden t,pl 
! 

bepaald. De cumulatieve verblijftijdverdeling Ft,pl(t) van 

een negatieve stap wordt in het model gegeven door vergelij

king 5.23. Hierin is H(t - T ) de heavy-stepfunktie, die 0 is 
p 

als de tijd t kleiner is dan de gemiddelde verblijftijd van 

de propstroroer ; en 1 als t groter dan of gelijk aan T is 
p p 

(vergelijking 5.24.). De fraktie zeefplaatoppervlak wordt 

weergegeven door p, terwijl de verhouding tussen het volume 

en de volumestroom van de propstroroer en de ideale menger 

respektievelijk door T en T wordt weergegeven. 
P m 

(1 - p) * {1 - H(t - T )} 
p 

H(t - T ) = o p 

H(t - T ) = 1 p 

als t < T 
p 

als t > T = p 

+ p * e 
- t/T m 

(5.23.) 

(5.24.a.) 

(5.24.b.) 

De gemiddelde verblijftijd Tpl en de variantie a 2 kunnen t,pl 

berekend worden met respektievelijk vergelijking 5.4. en 5.7. 

Dit heeft als resultaat: 

(5.25.) 
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5. verblijftijdspreiding 

a 2 
- {(1 - p) 2 + (1 - p)} * T2 

- 2p * (1 - p)* T * T t, pl - p p m 

(5.26.) 

Tenslotte kan de gemiddelde verblijftijd Tk in de kolom 

{zonder conus) en de variantie a~.k aan de vergelijkingen 

5.25. en 5.26. worden gekoppeld. De verblijftijdspreiding van 

de klei wordt bepaald door 13 platen en een deel kolom van 26 

cm tussen de laatste plaat en de conus. Dit laatste deel kan 

als een propstroroer met een lengte van 26 cm worden be

schouwd, terwijl de 13 platen elk door het model in figuur 
- 2 5.4. worden weergegeven. Tk en at,k kunnen nu berekend worden 

door vergelijking 5.27. respektievelijk 5.28. 

T 
u 

a~.k = 0 + 13a~.pl 

{ 5. 27.) 

{5.28.) 

Deze vergelijkingen zullen toegepast worden op experimentele 

VTS-resultaten. Hierdoor kan beoordeeld worden of het een

voudige model geschikt is, om de VTS-resultaten mee weer te 

geven. 
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6. Resultaten en discussie 

6. Resultaten verblijftijdspreidingsexperimenten en 

discussie. 

6 . 1 . In 1 e i d i ng .. 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de verblijftijd

spreiding in de tegenstroomkolom. De invloed van de bewe

gingsfrequentie en het oppervlak van de zeefplaten op de VTS 

van zowel Rijnklei als extractiemiddel is nagegaan in een 

vijftal experimenten. Indien deze invloed bekend is, kan 

hiermee de verblijftijdspreiding in de tegenstroomkolom 

gestuurd worden. Andere procesvariabelen zoals de in- en 

uitvoerstromen en de valsnelheid van geflocculeerde klei 

zullen in het kort worden aangestipt. Deze procesvariabelen 

hebben ook invloed op de VTS van klei en/of extractiemiddel, 

maar zijn tijdens de VTS-experimenten konstant gehouden. De 

invloed van flocculatie op de valsnelheid van klei is reeds 

in hoofdstuk 3. behandeld. Verder staaN in hoofdstuk 4. de 

uitvoering en de procesomstandigheden van de VTS-experimenten 

beschreven. 

Procesomstandigheden, VTS-curven, gemiddelde verblijftijd en 

variantie van de kleistapfunkties zullen in de volgende para

graaf worden vermeld. Hierna wordt in de discussie in §6.3. 

ingegaan op de invloed van de zeefplaten op de verblijftijd

spreiding van klei. In deze paragraaf wordENook met behulp 

van de modellen uit hoofstuk 5. de mate van menging en de 

geschiktheid van deze modellen voor de VTS van klei bekeken. 

Tenslotte wordENin §6.4. de resultaten van de stapfunkties in 

het extractiemiddel vermeld en deze in een discussie 

behandeld. 

6.2. Resultaten van de stapfunkties in klei. 

In tabel 6.1. t/m 6.3. is een overzicht gegeven van de 

belangrijkste procesomstandigheden gedurende de stapfunkties 

in klei tijdens de VTS-experimenten 880121. 880317 en 880428. 
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De procesomstandigheden gedurende de stapfunktie in klei 

tijdens de VTS-experimenten 871014 en 871021 worden door Van 

Poppelc 12
l vermeld. Deze worden niet in dit verslag vermeld, 

omdat uit de resultaten blijkt dat kalk ongeschikt is als 

tracer (zie §6.3.). De procesomstandigheden van de vijf VTS

experimenten komen overeen met de procesomstandigheden zoals 

die in §4.2.1. vermeld zijn. 

De procesomstandigheden varieerden gedurende de experimenten. 

Daarom zijn meestal naast over de tijd gewogen gemiddelden 

ook de range van de waarden gegeven. De procesomstandigheden 

van de stapfunkties zijn bepaald door waarden van 30 minuten 

vóór de stap in de invoer tot en met voltooiing van de stap 

in de uitvoer in beschouwing te nemen. De invoer van het 

extractiemiddel is berekend uit de totale massabalans over de 

kolom. De range1van verschillende stromen en droge-stofgehal

ten zijn groot doordat tijdens de experimenten een aantal 

keren verstoppingen zijn opgetreden en pompen uitgevallen. In 

het gedeelte boven de kleiinvoer van de kolom is accumulatie 

van fijne kleideeltjes opgetreden. Enkele minuten na het uit

voeren van de stap in de invoer wordt een sterke daling of 

stijging vanHST kleiniveau in de conus waargenomen. Om toch 

het kleiniveau enigszins konstant te houden, wordt het 

afvoerdebiet verlaagd of verhoogd. Tenslotte kan over de 

tabellen 6.1. t/m 6.3. opgemerkt worden, dat het droge-stof

gehalte van de conus en de kolom op het einde van de dag is 

bepaald. Het droge-stofgehalte van de kolom geldt voor het 

gedeelte tussen de kleiinvoer en het begin van de conus. 

dr••ilr•quentte J:e"efplaten: 

wlacfTequentie xeelple.ten: 

voorTaadvat: -Rn: d.a. = 

c~u : 

6.82 J:ain'" 1 

0 ~a Sn~ 1 

5,02 .. x 
42 pp• 

-RnCu: d.s. • -t.85 IDX 

c~u • 6365 ppm 

c.onu•: d.1. • 16~6 •X 

kolom: d.I. • J.2 •X 
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1a.te a tapfunktie kid' Rn naar lnCu 

f d.s~ fk ;: 
c 

(kg/h) (mXJ (kg/b) (~ln) 

range gecnidde lde tan,ge a:e~iddelde range gemiddelde range gellliddelde 

Rn-invoer kolom 3,4'1-3,75 3,63 15,6-18.2 !6,9 0.51-0.68 0,61 -
RnCu-Snvoer kolo• 3. 6:!-1.10 3.83 18.9-27.0 24,3 0,68-1.07 0.93 - -
O'r'erloop kolom 7.6 .. ]3,8 10,8 0.03-0.05 0,04 0,004-0.006 0,001 -
al voet kolcnn 2,'/-5,3 4.0 10.7-16.3 !3,6 0,43-0,73 0,54 -
invoer extractiemiddel 9.:>-14,0 11.1 - - - - - -
c.onus - - - - - - 7,5-15.5 B. 7 

2de stapfunktie klej: RnCu naar Rn 

f d. s. fk ;: 
c 

(kg/b) ( .. ~) (kg/b) (•In) 

renge gemiddelde range &•middelde range ,geatddelde ran,ce gemtdde I de 

RnCu- S nvoer kolo• 3.69-3.98 3,83 25.3-27,0 25,9 0.93-1,07 0,99 - -
Rn-t.nvoer kololll 3,41-3.89 3,63 24,4-29,2 26,8 0,83-1.14 0,97 - -
oYctloop kolotn 11.1-19.8 14.3 0,)8·0.20 0.19 0.02-0,04 0,03 - -
af\'oer kolom 3,7-7,9 6.1 9,7-15.0 13,0. 0,41•1,18 0,79 - -
invoer extract 1 emidde 1 14 ,l-19.9 16,7 - - - - -
con u a - - - - - - 4.3-9,6 6.3 

Tabel 6.2. r roc.e ... ., •• tand 1 c'hedet> tiJden• YTS-e•p•r S•e:nt 860317. 

draatlrequentte zeclplaun: I ,13 111in~' 

slagfrequentie ozeefplaten~ (I •in~• 

Yoorr-a.advat: -Rncu: d. &. . •.• 90 .. x 
ecu . 4221 PP" k 
eer 

k 
. a• PPII 

-RnCr: d.a . . !·.07 •X 
ceu 

k 
. SJ ppm 

eer 
k 

. 369:: PP• 

c:onu•: d .•. . 23,5 .x 
kolo•: d. s' . (1.2 .. x 

1ate •tapfunkt ie klei: RnCu naar RnCr 

r d's. Fit ; 
c 

(l<c/b) (m:t) (ks/b) (•In) 

re.n&e ge•hldelde range: gemiddelde range a:e•iddelde rang,e s;e•tdde:lde 

lftCv-tnvo~r kolo• 3. 72-4,13 4.00 6,1-8.9 8,5 0,30-0.37 0.31 -
lnCr-tnvo~r kolom 3,26-3,57 3,17 13.1-20,7 17,5 0,13-0.H 0,61 - -
overloop kolo• 10.~·-14.7 12.5 - o.os 0,005-0.007 0,006 -
•fveer kolo• 3.7·7,6 5,0 7,7-9.0 8,5 0,28-0,66 0.13 -
tuveer extract h~•1 dde 1 12.1!-16,2 13,9 - - - - -
conu:• - - - - - - 3,1·10,8 5,0 

2 de • tapfunktie klei: RnCr h881' RnCu 

F d. 5. Fk :; 
c 

(ks/h) (mX) (k&/b) (11!n) 

raftge cem!ódelde rang~ gemiddelde range ge•tddelde range gemiddelde 

RnCr-tnvoef' kolo• 3.36-3,55 3,17 13.4-13,9 13,7 0,15-0,19 0,18 - -
JnOI-tnvorr kolo• 3.19-1,19 3,51 10.1·14 ,1 12 .• 0.32-0,60 0.13 - -
eYet loop kolo• 11.:<-11.4 13.2 - 0,15 0,017-0,022 0,02 - -
afvoer kolo• 2.:<-6,5 4,9 7.2-13.6 9.1 0,27-0,53 0,41 - -
ihVO«! T ex trac:t te• teldel 12.7-17,6 11.& - - - - - -
c:onu.1 - - - - - - 2.9-12,0 1.8 
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Tabel 6.3. Proceso•&tandtgheden tijden• VTS-expert•ent 880428. 

draaifrequentie z.eefplaten: 0 111tn-
1 

~&)agfrequentte :zeefplaten: 8,93 atn-
1 

voorraadvat: -RnCu: d.s. 5,15 mX 

c~u c: 4276 ppm 

c;r c: 100 ppm 

-RnCr: d. s. . 5,25 m% 
ecu 

k 
. '10 ppm 

eer 
k 

. 3788 ppm 

conus: d. 6. . 10,4 .. x 
kola•= d.s. 0, 7 m% 

late stapfunktie klei: RnCu naar RnCr 

F 

(kg/h) 

range gnliddelde 

RnCu-tnvoer kolo• 

RnCr-invoer kolom 

overloop kolo1111 

afvoer kolo111 

invoer extractiemiddel 

conus 

2.81-3,05 

3, '16-3, BI 

7 ,B-13.8 

2.5-8,7 

11.9-17.7 

3,14 

3,67 

11,7 

4,9 

13,1 

2de stapfunktie klei: RnCr naar RnCu 

RnCr-tnvoer kolom 

laCu-1 nvoe r kolo111 

overloop kola• 

afvoer kolom 

tDvoer extract1e•1ddel 

conus 

F 

(kg/h) 

range ge•iddelde 

3,33-3.48 3,40 

3.12-3,65 3,40 

12.6-13,8 13.3 

3,0-4,2 3,9 

13.1-14.2 13.1. 

d. 6 • 

(mX) 

range 

IO.S-11,9 

17,9-18,9 

7,8-16,5 

d .IS. 

(mX) 

.range 

10.4-10,6 

20,5-25,0 

7, B-14.0 

6. Resultaten en discussie 

gemtdde )de 

11.4 

18,4 

0,06 

12.6 

gemiddelde 

10,5 

22.7 

0,15 

10,4 

Fk 

(kg/h) 

range gemiddelde 

0,30-0,36 

0.62-0,72 

0. 005-0.008 

0. 27-1.14 

' Fk 

0,36 

0,68 

0,007 

0,62 

(kg/h) 

range ae•iddelde 

0,35-0,37 0,36 

0,64-0,91 0,77 

0,019-0,021 0,02 

0,28-0,59 0,41 

T 
c 

(mln) 

range getnidde lde 

5,5-16,0 11,2 

:; 
c 

(mln) 

range ge .. tdde I de 

7.0-10,1 8,6 

In figuur 6.1. is de dimensieloze verblijftijdspreidingscurve 

van de negatieve stap in de tracer Cu 2
• tijdens VTS-experi

ment 880317 als voorbeeld gegeven. Tevens zijn de andere 

dimensieloze VTS-curven van de stapfunkties in klei tijdens 

experiment 880317 in bijlage 10. vermeld. De verblijftijd

spreiding van klei zoals gegeven in figuur 6.1. wordt gecor

rigeerd voor de verblijftijd van de klei in de conus. Het 

resultaat van deze korrektie, die beschreven staat in §4.3.3. 

en bijlage 7., is in figuur 6.2. gegeven. In bijlage 10. 

staan ook de VTS-curven van klei tijdens experiment 880317 

met korrektie van de conus. De resultaten van de afzonder-

lijke metingen van VTS-experimenten 880121, 880317 en 880428 

zijn in bijlagè 11. gegeven. 
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Het verloop van een VTS-curve met een metaaltracer in de klei 

en gebruik makend van zeefplaten type II, kan in het algemeen 

na korrektie van de conus als volgt worden beschreven. Na het 

uitvoeren van de stap in de invoer blijft de metaalconcen

tratie de eerste 2 à 3 minuten konstant. Hierna vindt er een 

sterke daling of stijging van de metaalconcentratie plaats. 

De metaalconcentratie zal daarna langzamer naar een konstante 

waarde gaan. In een aantal VTS-curven wordt een staart waar

genomen, die een grote invloed heeft op het verloop van het 

uiteinde van een VTS-curve. 

Van de verschillende VTS-curven is de gemiddelde verblijftijd 

T en de standaarddeviatie at met behulp van lineaire inter-

polatie (vergelijking 5.12. t/m 5.15.) bepaald. Hierbij is 

onderscheid tussen VTS-curven met en zonder korrektie van de 

conus gemaakt. Het verschil tussen de gemiddelde verblijf

tijden in deze twee situaties levert de gemiddelde verblijf-

tijd T 
c 

in de conus op. 

Om de verschillende T en at beter te kunnen vergelijken, 

worden de T en at ook van de VTS-curven bepaald, indien de 

staart buiten beschouwing wordt gelaten. Levenspiel ltBJ 

beschouwt een VTS-curve met een staart (dood volume) als een 

ruimte in de kolom waar de massastromen veel langzamer door

heen bewegen dan de massastromen door de rest van de kolom. 

In een model kan dit opgevat worden als een parallelle 

schakeling van een dode ruimte (staart) en een doorstroomde 

ruimte. Op grond hiervan wordt de VTS-curve na een redelijk 

gekozen tijd buiten beschouwing gelaten, terwijl echter de 

minimale en maximale tracerconcentratie bij de bepaling van T 

en at hetzelfde blijven. De gemiddelde verblijftijd T en de 

standaarddeviatie at staan voor de verschillende VTS-curven 

in tabel 6.4. vermeld. 
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1 . 1 

F
8

(8) 1 

T 
0.9 

0.8 

tijdstip stap (b:1111n): I ..... 

Cb\ cmln "' 51 ppm 

\ cmax = 3909 ppm 

- 13.8 mln T "' 

at = 5,2 m.fn 
0.7 

0.6 ' \ 
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Figuur 6.1. Dimensieloze VTS-curve van de negatieve stap in 

de tracer Cu 2
+ tijdens VTS-experiment 880317, 

waarbij niet voor de conus gecorrigeerd is. 

1.1 
tiJdstip stap (b:mtn): 13=36 .., 

Cb \ cm in .. 51 ppll 

0.9 cmax .. 3909 ppm 

-
0.8 

T :. 9,0 mln 
i 

0.7 
a = 3,3 m.1n t 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 
) 

0.2 

0.1 

0 

t 
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Figuur 6.2. Dimepsiel~ze VTS-curve van de negatieve stap in 

de trac~r Ç~~! tijdens VTS-experiment 880317. 

waarbij wel voor de conus gecorrigeerd is. 
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Tabel 6.1. De se11lddelde verbi1Jft1Jd T en de standaarddeviatie ot van de VTS-experl•enten. 

Experl10ent gehele curve curve zonder staart 

Z,onder Wiet zonder •et 

conuskorrektie conuskorrektie conuskorrektie conuskorrektie 

:r ot :r tlt :r Dt T ot 

(•In) (11ln) (mln) (wlln) (•In) (•In) (mln) (mln) 

Exp. 871011. II .. Rn 45.0 14.0 22,6 11,0 - - -
Exp. 871021. Rn .. ll 37.0 6,3 21.7 5,1 - - - -
Exp.871021. II..,Rn 68,6 31,2 31,8 30,1 - - -
Exp.880121. Rn .. RnCu 17,2 5,1 8.5 4,0 - - - -
Exp.880121, Rncu .. Rn 20,0 11.3 13,7 12. 1 17,9 5,2 11.9 6,7 

Exp.880317, RnCu .. RnCr, tracer Cu 3
"' 13.8 5,2 9,0 3.3 - - -

Exp.880317. Rncu .. RnCt. tracer Cr 3
• 13,8 4.5 8,5 2,9 - - - -

Exp.880317, RnCr~nCu, tracer Cu 2
' 16.2 7.8 11.3 6.1 15.2 1,7 10,7 4,3 

Exp.880317. RnCr .. RnCu, tracer Cr:.• 15.9 6,6 11 , I 5.6 15.1 1.4 10,8 1,7 

Exp.880428. RnCu..,RnCr, tracer Cu"'• 23.3 9,6 12, I 10.1 22,6 5,3 11.4 5,3 

Exp.880428. Rncu .. RnCr, traeet Cr!ll• 21.8 4,5 10,7 1.0 - -
Exp.880128. RnCr~nCu, tracer cu=• 19,0 6,5 10,5 6,5 18.8 5,9 10.1 6,1 

Exp.880128. RnCr~nCu, tracer er•· 1f#.8 5,9 10,0 5,7 18,6 5,2 9,9 5,2 

6.3. Discussies van de stapfunkties in klei. 

De procesomstandigheden tijdens de stapfunkties van klei zijn 

voor verschillende VTS-experimenten in de tabellen 6.1. t/m 

6.3. vermeld. Hierbij is uitgegaan van een ~ uur voor de stap 

in de invoer tot en met voltooiing van de stap in de uitvoer, 

omdat dan alle variaties in de procesomstandigheden die 

invloed hebben op de stapfunktie in deze periode zichtbaar 

zijn. 

Het blijkt dat het uitvoeren van een stap in de invoer 

duidelijk invloed heeft op de procesomstandigheden in de 

kolom. Het debiet van de invoer is goed te regelen, maar het 

droge-stofgehalte hiervan is zeer moeilijk te beïnvloeden. 

Door de variatie in dit droge-stofgehalte verandert de massa

stroom klei, waardoor onder andere het kleiniveau in de conus 

verandert en daardoor ook het afvoerdebiet veranderd moet 

worden. Opvallend is dat bij een stap, gemaakt vanuit de 

onderste naar de bovenste bezinker, het niveau in de conus 

bij een konstant afvoerdebiet sterk stijgt. 
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Daarentegen daalt bet niveau van de conus sterk, indien de 

stap uitgevoerd wordt vanuit de bovenste naar de onderste 

bezinker. Hierbij is er echter geen verband tussen het droge

stofgehalte van de kleistroom en de bezinker waaruit deze 

vandaan komt. 

Het uitvoeren van een stapfunktie verstoort het stationair 

gedrag in de tegenstroomkolom. Deze verstoring wordt waar

schijnlijk kleiner. indien de bezinkers op gelijke hoogte 

geplaatst worden. 

Doordat er geen stationair gedrag is bij het uitvoeren van 

een stapfunktie, is het niet zinvol massabalansen op te 

stellen met behulp van de procesomstandigheden vermeld in de 

tabellen 6.1. t/m 6.3. Stationair gedrag kan wel verwacht 

worden in de periode nadat de stapfunktie in de uitvoer 

voltooid is. De meeste massabalansen over de klei geven in de 

verschillende VTS-experimenten echter een afwijking tussen de 

15 en 30 %. Hieruit volgt dat de tegenstroomkolom blijkbaar 

toch niet stationair is; ook niet na voltooiing van de stap

funktie in de afvoer. De oorzaak kan liggen in het feit dat 

veranderingen in één van de processtromen pas na ongeveer een 

~ uur volledig tot uitdrukking komen in de andere stromen. 

Het ~ uur komt overeen met de tijd dat een stapfunktie. 

uitgevoerd met zeefplaten type II. in de afvoer voltooid is. 

Zo zal bijvoorbeeld een schommeling in het droge-stofgehalte 

van de invoer een verandering van het kleiniveau in de conus 

geven (accumulatie). 

De eerste twee VTS-experimenten (871014 en 871021) zijn uit

gevoerd met kalk als tracer voor de klei. Indien de resul

taten van een negatieve en positieve stap met behulp van N en 

Pe met elkaar worden vergeleken {tabel 6.5.). dan is het 

mogelijk de geschiktheid van kalk als tracer na te gaan. De 

resultaten van de VTS-experimenten 881014 en 881021 zijn 

gecorrigeerd voor de conus, waarbij het conusniveau gedurende 

het uitvoeren van de stapfunktie als konstant wordt 
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verondersteld.Om na te gaan of de tracer geschikt is,l<t.INA/fNhet 

beste de situaties met elkaar worden vergeleken, waarbij er 

voor de klei in de conus gecorrigeerd is. 

Tabel 6.5. Het getal van Peelet Pe en het aantal 

mengers n van de VTS-experimenten met kalk 

als tracer. 

zonder met 

Experiment conuskorrektie conuskorrektie 

Pe N Pe N 

Exp.871014, Wi-+Rn 19,8 10,4 4,0 2,4 

Exp.871021, Rn-+Wi 68,0 34,5 35,3 18,4 

Exp.871021. Wi-+Rn 8,5 4,8 0,3 1.1 

Uit tabel 6.5. blijkt dat de positieve stap (Wi naar Rn) een 

veel lagere Pe en N heeft dan de negatieve stap. Uit de 

negatieve stap volgt dat de kolom zich als een propstroroer 

gedraagt, terwijl de positieve stap door 1 à 2 ideale mengers 

in serie gekenmerkt wordt. 

Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het verschil 

in valsnelheden van geflocculeerde Rijn- en Winsumklei. Bij 

een VTS-experiment met een positieve stap valt de Rijnklei 

sneller dan de Winsumklei, waardoor er een grote menging 

ontstaat. Daarentegen zal een st.ap van Rijn- naar Winsumklei 

tot gevolg hebben dat er een scherpe scheiding tussen de 

kleisoorten ontstaat, doordat Rijnklei sneller valt dan 

Winsumklei. Deze scherpe scheiding uit zich in de resultaten 

in een propstroomgedrag. 

Van Poppelc 121 heeft bekeken of de valsnelheden van gefloc

culeerde Rijn- en Winsumklei op elkaar af te stemmen zijn. 
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Hij komt tot de konklusie dat dit mogelijk is, maar dat de 

valsnelheidsverdeling van de verschillende vlokgroottever

delingen niet op elkaar zijn af te stemmen. Samenvattend kan 

er geconcludeerd worden. dat kalk geen goede tracer is om er 

de VTS van klei mee te bepalen. 

In VTS-experiment 880121 is bekeken of het metaalion Cu 2
• 

geschikt is als tracer. 

Uit visuele waarnemingen tijdens VTS-experimenten 871014 en 

871021 is gebleken dat een deel van de kleistroom in korte 

tijd via de ruimte tussen de zeefplaat en de kolomwand (prop

stromer ~: figuur 5.2.) een grote afstand aflegt. Deze klei 

zal een kortere verblijftijd in de kolom hebben, waardoor het 

extractierendement minder zal zijn. Om de kortsluiting te 

verminderen is er tijdens VTS-experiment 880121 gebruik 

gemaakt van een ander type zeefplaten (type II: bijlage 1.). 

waarvan het oppervlak tussen de zeefplaten en de kolomwand 

2,34 cm 2 in plaats van 14,92 cm 2 is. Het oppervlak aan gaten 

in de zeefplaten is ook toegenomen om ophoping van klei 

tussen de zeefplaten te voorkomen. Door deze twee verande

ringen tezamen wordt het totale open oppervlak minder, waar

door een verhoging van de gemiddelde verblijftijd T ten 

opzichte van de VTS-experimenten 871014 en 871021 (T in deze 

experimenten ongeveer 20 à 30 min.) verwacht wordt. 

Tijdens VTS-experiment 880121 zijn andere zeefplaatbewegingen 

gebruikt dan tijdens de experimenten ervoor. Deze keer is 

gekozen voor alleen een draaibeweging van de zeefplaten, 

omdat verwacht wordt dat de menging van de klei bij een 

draaibeweging (horizontaal) minder is dan bij een slagbewe

ging (vertikaal). Geringe menging is gunstig voor de extrac

tie van klei. Verder wordt er verwacht dat de extractie van 

klei die bezonken is op de zeefplaten geringer zal zijn dan 

klei die valt en dus volledig omringd is door extractie

middel. Om deze reden is er voor een hoge draaifrequentie van 

de platen gekozen. 
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Indien de positieve en negatieve stap van VTS-experiment 

880121 met elkaar vergeleken worden, dan blijkENde gemiddelde 

verblijftijd T en de standaarddeviatie at redelijk met elkaar 

~~ 
overeen komen voor de situatie met conuskorrektie en zonder 

een eventuele staart (tabel 6.4.). Dit is zeker het geval 

indien eraan gedacht wordt dat de procesomstandigheden 

vari~ren en dat het uitvoeren van een stap zeer nadelig is 

voor de stationaire toestand in de tegenstroomkolom. De in 

tabel 6.6. gegeven waarden voor Pe en n komen voor de posi

tieve en negatieve stap, met conuskorrektie en zonder staart, 

nog beter met elkaar overeen. Voor de positieve stap zijn Pe 

en n respektievelijk 7,7 en 4,4, terwijl deze waarden voor de 

negatieve stap 5,0 en 3,1 zijn. Een metaalion, in dit geval 

Cu 2
+, is geschikt om als tracer voor klei te worden gebruikt. 

De verkleining van de ruimte tussen de kolomwand en de zeef

platen heeft een positief effekt gehad. Uit visuele waarne

mingen is gebleken dat de hoeveelheid klei, die via deze 

ruimte in korte tijd een grote afstand aflegt, zeer sterk 

gedaald is. 

De gemiddelde verblijftijd T is in VTS-experiment 880121 niet 

toegenomen of gelijk gebleven, maar ten opzichte van de 

experimenten ervoor zelfs afgenomen (tabel 6.5.). Voor de 

positieve stap is T 8,5 min. en voor de negatieve stap 11,9. 

Ook hier zijn de waarden voor T bekeken in een situatie met 

conuskorrektie en zonder staart. Het verschil in T ligt ook 

nu waarschijnlijk aan de variatie in de procesomstandigheden 

tijdens het VTS-experiment. Ondanks dit komen de waarden van 

T redelijk met elkaar overeen. 

De oorzaak van de daling in de gemiddelde verblijftijd kan 

verklaard worden door de hoge draaifrequentie van de zeef

platen. Door deze hoge frequentie zal slechts een geringe 

hoeveelheid klei de tijd hebben om op de zeefplaten te 

bezinken. 
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Hierdoor is T lager dan in de VTS-experimenten 871014 en 

871021. Tijdens deze experimenten was de frequentie van de 

draai en slag tezamen (4,70 min- 1
) lager dan die in 

VTS-experiment 880121 (6,82 min- 1
). 

In VTS-experiment 880317 is de draaifrequentie verlaagd, 

zodat er voldoende tijd voor de geflocculeerde klei is om op 

de zeefplaten te bezinken. De draaifrequentie is ten opzichte 

van VTS-experiment 880121 verlaagd van 6,82 naar 1,43 min- 1
. 

De nieuwe frequentie is zodanig gekozen, dat de tijd tussen 

twee zeefplaatbewegingen ongeveer overeen komt met de tijd 

waarin een geflocculeerd kleideeltje 10 cm in de kolom valt. 

Het gevolg hiervan is dat in deze tijd een kompartiment 

tussen twee zeefplaten kan bezinken op de onderste zeefplaat 

van de twee. Er wordt verwacht dat de T van dit experiment 

groter zal zijn dan 20 à 30 minuten (= ongeveer de T in 

VTS-experiment 871014 en 871021). Doordat de frequentie 

omlaag moet, zal dit waarschijnlijk een nadelige invloed 

hebben op de extractie van klei, die bezonken is op de zeef

platen. Er mag echter aangenomen worden, dat dit voldoende 

gecompenseerd wordt door de langere verblijftijd in de kolom. 

Tabel 6.6. Het getal van Peelet l'e en het aantal aen1 ers n van de VTS-experi•enten •et een •etaa)Son 

a la tracer. 

Expertment gehele curve curve zonder &taart 

zonder •e t :zoJu:ler •et 

conuskorrektie conuskorrektie conuakorrektte conuskorrektie 

l'e n l'e n l'e n Pe n 

Exp.880121. Rn-+RnCu 22.1 11 ,6 7,7 4,4 - - - -
Exp.88012l, RnCu-+Rn 5,0 3,1 0,7 1.3 22,6 11.8 5.0 3.1 

Exp.8B0317. RnCu-tRnCr. tracer Cu 2
• 13.2 7.2 13.4 7,2 - - - -

Ixp.8B0317, RnCu ... RnCr~ u-acer Cr 3
• 17,5 9,3 16,6 8,9 - - - -

bp.B80317. RnCr-+RnCu. tt·aeer Cu 2
" 7,5 4.3 5,7 3,4 19,6 10.4 16,1 8,6 

Exp. 880317 • RnCr .. RnCu, tr·aeer Cr 3
• 10.7 5,9 6,8 4,0 22,9 12,0 9,4 !0,3 

Ixp.88042B, RnCu-+RnCr. tracer Cu 2 • 10,7 5,9 1.0 1.4 35,9 18,0 8,3 4,7 

Exp.880428, RnCu .. RnCr. tracer Cr:a" 46,0 23,5 13,0 7,0 - - - -
Exp.880428, JlnCt .. RnCu, tracer cu•"' 16.2 8.7 3,9 2.6 19.1 11.1 4.7 3,0 

Exp.88042S. JlnCr .. JinCu. tracer Cr 3
" 19,0 10.0 4.9 3. 1 24.7 12.9 6.0 3,6 
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Omdat in VTS-experiment 880121 gebleken is dat Cu 2
• een goede 

tracer is, wordt in dit experiment (880317) een tweede tracer 

gebruikt, namelijk Cr 3
•. De geschiktheid van deze tracer zal 

worden nagegaan. 

Bij de resultatenbespreking van VTS-experiment 880317 wordt 

de situatie bekeken waarbij er voor de conus gekorrigeerd is 

en waarbij de staart van de curve buiten beschouwing wordt 

gelaten. Rekening houdend met hetgene dat opgemerkt is over 

de procesomstandigheden bij het nagaan van de geschiktheid 

van de tracer Cu 2
•, kan voor de tracer CA 3

+ worden vastge-
we 

steld dat deze geschikt is voor de VTS-experimenten. ge-

schiktheid volgt niet uit Pe en n voor de positieve- en 

negatieve stap, maar uit het feit dat T en at van chroom goed 

overeenkomen met de T en at van koper in dezelfde situatie. 

De verblijftijd is in VTS-experiment 880317 niet ten opzichte 

van VTS-experiment 880121 toegenomen, maar ongeveer hetzelfde 
- 3 gebleven. De T voor de positieve Cr •-stap is 8,5 min en voor 

de negatieve Cr 3 •-stap 10,8 min. Er bezinkt blijkbaar in 

VTS-experiment 880317 niet meer klei op de zeefplaten dan in 

VTS-experiment 880121, ondanks dat de draaifrequentie omlaag 

is gegaan. Op de oorzaak hiervan zal hieronder na VTS-experi

ment 880428 worden ingegaan. 

Ter vergelijking van VTS-experiment 880121 en 880317 is er 

ook een VTS-experiment uitgevoerd met alleen een slagbeweging 

van de zeefplaten. Er wordt verwacht dat de verblijftijd van 

dit experiment een klein beetje groter is dan de T in de 

experimenten met alleen een draaibeweging van de zeefplaten. 

Dit is op visuele waarnemingen gebaseerd. Tijdens een draai

beweging wervelt de klei maximaal ongeveer 1 cm omhoog en 

9 cm naar beneden, terwijl tijdens een sl~beweging dit onge

veer 5 cm omhoog en 5 cm naar beneden is. Indien de hoeveel

heid klei die naar beneden en omhoog wervelt gelijk is bij 

een slag- en een draaibeweging, dan zal de klei tijdens een 

draaibeweging netto verder getransporteerd worden in de kolom 

dan tijdens een slagbeweging. 
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Een nadeel van de slagbeweging is dat er een grotere menging 

van de klei wordt verwacht. 

Uit de resultaten van VTS-experiment 880428 blijkt dat de 

gemiddelde verblijftijd van de curve met conuskorrektie en 

zonder staart groter is dan de T van de VTS-experimenten met 

een draai. Het verschil iN de gemiddelde; tussen VTS-experi

ment 880428 en 880317 is niet groot. De gemiddelde ; is 

respektievelijk 10,6 en 9,8 min. 

De VTS-experimenten met kalk en zeefplatentype I als tracer 

geven de indikatie dat de gemiddelde verblijftijd 20 à 30 

minuten is. De laatste drie VTS-experimenten, die uitgevoerd 

zijn met zeefplatentype II. geven als resultaat een T van 

tussen de 8 en 12 minuten. De zeefplaten kunnen tijdens deze 

laatste experimenten de T niet duidelijk beïnvloeden door 

middel van beweging. Een mogelijke verklaring hiervoor is, 

dat de hoeveelheid klei klein is die op de zeefplaten type II 

kan bezinken. 

Het extractiemiddel zal in de zeefplaatgaten een verhoogde 

snelheid hebben. De zeefplaten type I en II hebben in de 

gaten een snelheid van respektievelijk 1,0 en 1,2 cm/s. Na de 

zeefplaten zal het extractiemiddel wervels veroorzaken 

(figuur 6.3.) Deze wervels veroorzaken boven het dichte 

zeefplatenoppervlak een neerwaartse stroming richting de rand 

van de zeefplaat:. Het gevolg hiervan is, dat door de wervels 

geflocculeerde klei van boven het dichte zeefplaatoppervlak 

naar de gaten stroomt. Dit geldt voor zowel klei die aan het 

vallen is als klei die reeds bezonken is op de zeefplaat. 

De hoeveelheid klei die op de zeefplaten kan bezinken is 

hierdoor aan een maximum gebonden. Tijdens VTS-experimenten 

met zeefplaten type II zal deze hoeveelheid na een zeefplaat

beweging snel worden bereikt. 
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zeefplaat 

Figuur 6.3. Zijaanzicht van het stromingspatroon van het 

extractiemiddel. 

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de grote omtrekOvan 

de gaten en de randen van de zeefplaten (0 = 87,5 cm). Des te 

groter de omtrek, des te meer klei door de wervels naar de 

gaten en de rand stromen en des te kleiner de hoeveelheid 

klei bezonken op de platen. Indien er minder klei op de 

zeefplaten bezinkt, zal de verblijftijd van de klei afnemen. 

De omtrek van de gaten en rand van de zeefplaat type I 
·,s. • 

( 0 = 66,0 cm) 25% m1nder dan die van type II. Hierdoor zal 

er meer klei op zeefplaat type I bezinken dan op type II, 

waardoor VTS-experimenten met type I een gotere T hebben dan 

VTS-experimenten met type II. Doordat de T van VTS-experiment 

880121 (draaifrequentie: 1,43 miN- 1
), is de maximale hoeveel

heid klei op de zeefplaat type II al na 8,8 sekonden na een 

zeefplaatbeweging bereikt. Hierdoor zijn er geen grote ver

schillen in de gemiddelde verblijftijd van VTS-experiment 

880121, 880317 en 880428. 

Dus niet alleen het dichte zeefplaatoppervlak heeft invloed 

op de Tk van de klei, maar ook de omtrek van de gaten en de 

rand van de zeefplaten heeft een grote invloed. 
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Uit de VTS-experimenten blijkt zelfs dat de invloed van de 

omtrek op de T waarschijnlijk groter is dan die van het 

oppervlak van de zeefplaten. De gemiddelde verblijftijd is 

sterk gedaald na verandering van de zeefplaten van type I in 

type II, ondanks het feit dat het dichte zeefplaatoppervlak 

is toegenomen. De omtrek van de gaten en de rand van de 

zeefplaat is daarom waarschijnlijk een goede parameter om de 

invloed van verschillende zeefplaten op de Tk mee vast te 

leggen 

Op grond van hierboven geschrevene is figuur 6.4. samenge

steld. De curve geeft het gemiddelde verloop tussen de 

gemiddelde verblijftijd en de omtrek van de gaten en de rand 

van de zeefplaat aan. De vertikale pijlen geven de invloed 

aan van de slag-en draaibewegingen van de zeefplaat op Tk. 

1 

Figuur 6.4. Het verband zoals dAT waarschijnlijk bestaat 

tussen de omtrek van de gaten en de rand van de 

zeefplaten en de gemiddelde verblijftijd van de 

klei in de kolom. 
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Indien de omtrek groot is, bezinkt er weinig klei op de 

platen, waardoor de klei weinig vertraagd wordt door de 

zeefplaten. Het verschil in de verblijftijd van klei in een 

experiment met zeefplaten met een grote omtrek met een kolom 

zonder zeefplaten is gering. De maximale hoeveelheid klei op 

de zeefplaten is in deze situatie na een plaatbeweging snel 

bereikt. Het gevolg hiervan is dat de slag- en draaibewe

gingen slechts geringe invloed kunnen uitoefenen op de Tk 

(VTS-experimenten 880121, 880317 en 880428}. 

Indien de omtrek gering is, zal daarentegen veel klei op de 

zeefplaten bezinken, waardoor de gemiddelde verblijftijd van 

de klei in de kolom toeneemt. De invloed van een slag- of 

draaibeweging van de zeefplaat is ook groter doordat het 

langer duurt voordat de hoeveelheid klei op de zeefplaten 

maximaal is. Er zijn meer VTS-experimenten nodig om het 

verband tussen Tk en de omtrek zoals die in figuur 6.4. is 

weergegeven te kunnen bevestigen. 

De verblijftijden, het getal van Peelet en het aantal mengers 

n van de VTS-experimenten 880121, 880317 en 880428 kunnen met 

elkaar worden vergeleken (tabel 6.4. en 6.6.}. Er zullen 

waarden voor de situatie met conuskorrektie en zonder staart 

uit deze tabellen met elkaar worden vergeleken. De gemiddelde 

verblijftijden van alle drie de VTS-experimenten zijn onge 

veer even groot. De gemiddelde T van VTS-experiment 880428 is 

het grootst van de drie. Dit kleine verschil kan veroorzaakt 

zijn door de afstand waarover de klei na een zeefplaatbewe

ging opwervelt. Bij een slagbeweging (VTS-experiment 880428} 

wordt de klei netto hoger op gewerveld (5 cm boven en onder 

de zeefplaat} dan bij een draaibeweging (1 cm boven en 9 cm 

onder de plaat}. 

De mate van menging in de drie VTS-experimenten komt tot 

uitdrukking in Pe en n. Met het aantal mengers n zal de 

menging worden vergeleken in de drie VTS-experimenten. 
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Het aantal mengers n in VTS-experiment 880317 {n gem. = 7,5) 

is groter dan in de andere twee experimenten. In VTS-experi

ment 880121 en 880428 is het aantal mengers ongeveer even 

groot, namelijk gemiddeld 3,8 respektievelijk 4,6. Hieruit 

volgt dat niet de soort beweging {slag of draai) van de 

zeefplaten van invloed is op de menging maar de bewegings

frequentie. Door een hoge bewegingsfrequentie kan er maar 

weinig verschil ontstaan tussen klei die op de platen bezinkt 

en klei die door de platen heen valt. 

De verschillen in zowel T, at als Pe en n zijn tussen de 

VTS-experimenten klein. Ze kunnen ook veroorzaakt worden door 

bijvoorbeeld variaties in de procesomstandigheden {niet 

stationair gedrag). De hierboven uitgevoerde vergelijkingen 

worden daarom ook met de nodige terughoudendheid gegeven. 

Alle VTS-experimenten zijn gecorrigeerd voor de conus. 

Hierbij is aangenomen dat de conus een propstroomgedrag 

vertoont. Uit de positieve stap, uitgevoerd tijdens VTS

experiment 880121, blijkt dat deze aanname niet klopt 

{bijlage 12.). Er is namelijk al met Cu 2
• verontreinigde klei 

in de afvoer voordat de stap uitgevoerd is, indien er voor de 

conus {als propstroom) gecorrigeerd wordt. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is, dat de klei in het midden van de 

conus sneller naar de afvoer getransporteerd wordt dan de 

klei aan de buitenkant. Ondanks dat de conus niet als een 

propstroroer beschreven kan worden, zijn de VTS-curven toch 

gecorrigeerd voor de conus als propstomer. Dit is gehandhaafd 

om toch een idee te krijgen van de verblijftijd van de klei 

in de rest van de kolom. 

De VTS-meetwaarden van onder andere de positieve Cr 3 •-stap in 

VTS-experiment 880317 leveren na de stap een golvend karakter 

op {bijlage 10.). Dit kan verklaard worden, indien ervan 

uitgegaan wordt dat de klei in het midden van de conus snel

ler stroomt dan aan de wand. Na de voltooiing van de stap in 

de kolom {zonder conus) zal via het midden van de conus RnCr 

stromen. 
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6. Resultaten en discussie 

Op dat moment is er nog RnCu aan de rand van de conus 

aanwezig. Als de rand inzakt komt deze klei in het midden van 

de conus terecht, waarna de klei de conus sneller kan ver

laten. Als het in elkaar zakken van de conus af en toe 

gebeurt, dan veroorzaakt dit het golvend karakter van de 

meetwaarden. De klei aan de rand van de conus kan ook de 

oorzaak zijn, dat in een aantal VTS-curven een staart aan

wezig is. 

De valsnelheid van geflocculeerde klei in de tegenstroomkolom 

is ongeveer 0,26 cm/s. Met behulp van de valsnelheid kan de 

verblijftijd van de klei in een kolom zonder zeefplaten in 

het tegenstroomgedeelte worden berekend. De gemiddelde ver

blijftijd voor deze situatie is 10,5 min. Deze verblijftijd 

komt overeen met die van de VTS-experimenten die uitgevoerd 

zijn met zeefplaten type II. Ook hieruit volgt dat zeefplaten 

type II de verblijftijd van de klei niet beïnvloeden. 

Tot nu toe is hoofdzakelijk gekeken naar hoe de zeefplaten de 

verblijftijd beïnvloeden. Naast de zeefplaten kan bijvoor

beeld ook de valsnelheid van de klei de verblijftijd in de 

kolom beïnvloeden. Indien de valsnelheid van de klei vermin

dert, zal de klei meer tijd nodig hebben om van de ene naar 

de andere plaat te vallen (stromingspatroonmodel: §5.4.). Het 

gevolg hiervan is dat de gemiddelde verblijftijd in de kolom 

toeneemt. De valsnelheid wordt beïnvloed door de 

flocculantdosis en het droge-stofgehalte van de klei (hoofd

stuk 3.). Het droge-stofgehalte in de kolom kan verhoogd 

worden door het kleiinvoerdebiet te verhogen. 

Een andere manier om de valsnelheid in de kolom te verlagen 

is door de snelheid (debiet) van het extractiemiddel te 

verhogen. Door de tegenstroom van het extractiemiddel zal de 

valsnelheid van de klei kleiner worden. 

In hoofdstuk 5. is een eenvoudig model van een zeefplaat 

weergegeven door een parallel geschakelde prepstromer en een 

ideale menger. 
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6. Resultaten en discussie 

Voor het deel van de kolom zonder conus gelden de verge

lijkingen 5.25. t/m 5.28. Voor de laatste drie VTS-experi

menten zal met behulp van de gemiddelde verblijftijd en de 

variantie (tabel 6.4.} worden nagegaan of het een geschikt 

model is. Van de VTS-experimenten worden de T en u~ gebruikt 

die voor de conus en de staart gecorrigeerd zijn. 

TK en u 2t k zijn VTS-resultaten. terwijl p, T , T en T 
, p m u 

variabelen van het model zijn. Op grond van de valsnelheid 

van geflocculeerde klei (v = 0,26 cm/s} en het dichte opper

vlak van de zeefplaten (type II: p = 0,21} kunnen p, T enT 
p u 

worden bepaald. De lengte van de propstroroer in de sektor 

rond een plaat en die tussen de zeefplaten en de conus is 

respektievelijk 10 en 26 cm. Hieruit volgt voor T en T 
p u 

respektievelijk 39 en 102 sec. 

Indien het model voldoet, dan moet uit vergelijking 5.25. en 

5.26. dezelfde T komen. Uit vergelijking 5.25. volgt voor T 
m m 

in de VTS-experimenten 880121, 880317 en 880428 een waarde 

die steeds tussen de 30 en 50 sec. ligt. Daarentegen volgt 

uit vergelijking 5,26. een waarde voor T die 2 à 3 zo hoog m 

is. Dit zijn fysisch reële waarden. Het model klop niet voor 

de gegeven waarden van p, T en T . 
p u 

Het is denkbaar dat voor andere waarden van p, T en/of T 
p u 

het model wel geschikt is. Doordat er klei van de zeefplaat 

afglijdt (propstromer t: figuur 5.2.). lijkt het alsof het 

dichte zeefplaatoppervlak kleiner is dan 0,21. Door turbu

lentie en een verhoogde snelheid van het extractiemiddel in 

de gaten van de zeefplaat kan T ook een andere waarde aan-
p 

nemen. Het is tot nu toe onmogelijk gebleken deze waarden van 

p en T te bepalen. Hierdoor is het niet zinvol het model te 
p 

testen voor andere waarden van p, T en T . Een in principe 
p u 

andere mogelijkheid is twee in plaats van één variabele in 

het model. 
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6. Resultaten en discussie 

Vergelijking 5.25. en 5.26. zijn dan nog steeds op te lossen. 

Dit is echter alleen mogelijk indien nagegaan is, dat het 

model juist is. 

Tk en vooral at,k hebben een grote invloed op de variabelen 

in het model. De verkregen at,k in tabel 6.4. wordt sterk 

bepaald door de staart van een VTS-curve. Hieruit volgt dat 

ook de wijze waarop een vloeiende lijn door de meetresultaten 

wordt getrokken van invloed is op at,k' De juistheid van het 

model wordt dus niet alleen bepaald door de waarden voor p, 

T en/of T ,maar ook door de nauwkeurigheid waarmee a 
p u t.k 

bepaald kan worden. 

6.4. Resultaten en discussie van de stapfunkties in het 

extractiemiddel. 

Tegelijk met het bepalen van de VTS van klei is ook de VTS 

van het extractiemiddel bepaald. De proceskondities tijdens 

de VTS-bepaling van het extractiemiddel zijn hetzelfde als 

die van de negatieve en positieve stap van de klei tezamen. 

De stap wordt op ongeveer hetzelfde tijdstip uitgevoerd als 

de eerste VTS-stap van de klei en is ongeveer op het 

tijdstip van de tweede stap van de klei voltooid. De 

procesomstandigheden zijn aan de hand van de tabellen 6.1. 

t/m 6.3. bekend. Voor het VTS-experiment 871014 en 871021 

wordt wederom naar Van Poppel' 12
) verwezen. 

De gemiddelde verblijftijd en standaarddeviatie zijn van een 

aantal VTS-curven van het extractiemiddel niet bepaald. Dit 

zijn de VTS-curven van VTS-experiment 871014 en 880428 

(overloop}. 
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6. Resultaten en discussie 

De reden hiervoor is dat bij VTS-experiment 871014 de tracer 

niet homogeen gemengd is geweest, terwijl bij experiment 

880428 de verhoogde geleidbaarheid van het water te veel 

storingen in de curve van de overloop gaf. De T, at, n en Pe 

staan voor de andere curven vermeld in tabel 6.7. 

-
Tabel 6.7. De gemiddelde verblijftijd T en de standaard-

deviatie at vam het extractiemiddel. 

~xperiment afvoer overloop 

- -
T at n Pe T at n Pe 

{min) {min) {-) {-) {min) {min) - -

871021,H 2 0-+NaC:l 57,4 22,7 6,4 11,6 106,7 31,4 11.5 21,9 

871021,NaCl-+H 2 0 91,3 33,0 7,7 14,2 124,2 47,1 7,0 12,2 

880121,H 2 0-+NaC:l 37,9 31,8 1. 4 1. 2 114,3 32,9 12. 1 23. 1 

880317,H 2 0-+NaC:l 41,0 26,4 2,4 3,5 119,8 38,0 10,0 18,9 

880428,H 2 0-+NaC:l 40,4 24,1 2,8 4,3 - - - -

De VTS-curven van het extractiemiddel verkregen tijdens 

VTS-experiment 880121 van de afvoer en overloop staan in 

figuur 6.5. en 6.6. De meetresultaten van de VTS-experimenten 

met zeefplaat type II staan in bijlage 11. vermeld. De 

VTS-curve van de overloop doorloopt een vloeiende S-curve, 

terwijl de curve van de aftap meestal uit 2 min of meer 

lineaire delen bestaat. De curve van de overloop is "normaal" 

qua vorm. Het extractiemiddel dat uit de aftap van de kolom 

komt is door twee verschillende delen gestroomd, namelijk een 

deel met vallende klei en een deel bezonken klei. Dit is 

waarschijnlijk de oorzaak dat deze curve uit 2 delen bestaat. 

Voor het verschijnsel dat deze delen lineair zijn is geen 

verklaring voorhanden. 
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6. Resultaten en discussie 

De geschiktheid van 1 g/1 NaCl-oplossing als tracer komt naar 

voren uit VTS-experiment 871021. T at, n en Pe komen redelijk 

met elkaar overeen van de positieve- en negatieve stap 

tijdens dit experiment. Dit geldt ook voor de VTS-curven 1121
• 

Bij het nagaan van de geschiktheid moeten de variaties in de 

procesomstandigheden (zie §6.3.) in ogenschouw worden 

meegenomen. 

De massabalansen voor het NaCl over de kolom kloppen niet. De 

oorzaak hiervoor moet gezocht worden in de variatie van de 

procesomstandigheden en het instationair geraken van de kolom 

door een stap. Hetgene dat in §6.3. hierover is vermeld voor 

klei geldt ook voor het extractiemiddel. 

Tijdens VTS-experiment 880317 en 880428 was de geleidbaarheid 

van het fluïdum in de kolom hoger dan dat van leidingwater 

(leidingwater: G = 0,24 mS/cm) voordat de stap van water naar 

de NaCl-oplossing was uitgevoerd. Voor dit verschijnsel is 

een verklaring gezocht (zie §4.3.2.), echter deze is niet 

gevonden. 

Het extractiemiddel dat de kolom via de overloop verlaat 

heeft een T van ongeveer 2 uur. Het getal van Peelet is in 

alle experimenten groter dan 12. Hieruit volgt dat het 

extractiemiddel de kolom via de overloop verlaat als een 

propstromer. 

De T van het extractiemiddel in de afvoer ligt voor de 

verschillende experimenten tussen de 40 en 90 minuten. Dit 

grote verschil kan verklaard worden door te bedenken dat het 

afvoerdebiet sterk varieerde tijdens de experimenten. De 

menging ligt tussen de situatie van ideale menging en die van 

propstroom in. Tijdens VTS-experiment 871021 is de curve van 

de aftap meer een propstroom, terwijl tijdens de latere 

experimenten dit meer een ideale menger is. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7. Conclusies en aanbevelingen. 

7.1. Conclusies. 

De valsnelbeid van geflocculeerde klei beïnvloe~de 

verblijftijd van klei in de tegenstroomkolom. Indien deze 

snelheid groter is, dan zal de gemiddelde verblijftijd 

afnemen. Deze valsnelheid is moeilijk op reproduceerbare 

wijze te bepalen. Ondanks dit is de valsnelbeid in de kolom 

redelijk konstant. Er is een optimale flocculantdosis, 

waarbij de valsnelheid van de klei maximaal is. Verder heeft 

ook bet droge-stofgebale invloed op de valsnelheid. Een hoger 

droge-stofgehalte van de klei beeft een lagere valsnelbeid 

tot gevolg. 

Het kalkgehalte in de klei is ongeschikt om als tracer te 

dienen bij het bepalen van de verblijftijdspreiding van klei. 

Daarentegen zijn de geadsorbeerde metaalionen Cu 2
• en Cr 3

• 

aan de klei hiervoor goede tracers. In water is er nauwelijks 

desorptie van Cu 2
•_ en Cr 3 •_ionen die in de klei aanwezig 

zijn. Een 1 g/1 NaCl-oplossing is geschikt als tracer voor 

bet extractiemiddel. 

De kolom kan voor de klei in drie delen worden gesplitst. Een 

deel tussen de kleiinvoer en de overloop, een ander deel 

tussen de kleiinvoer en de invoer van het extractiemiddel en 

tenslotte een deel onderin de kolom (conus) waar de klei 

bezonken is. De verblijftijd van de klei in bet middelste 

deel is belangrijk voor de extractie. Het stromingspatroon in 

dat deel rond de platen kan in een model worden weergegeven. 

Dit model is vooral bedoeld om bet gedrag van de klei in de 

kolom beter te kunnen begrijpen. 

Ten gevolge van bet uitvoeren van een stapfunktie in de 

invoer zal er een instationaire situatie in de kolom 

ontstaan. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Ondanks dit is het toch mogelijk de gemiddelde verblijftijd 

en de variantie onder verschillende procesomstandigheden te 

bepalen. De klei in de conus gedraagt zich niet als een 

propstromer. Waarschijnlijk is het debiet in het midden van 

de conus hoger dan aan de rand. 

De verblijftijd van de klei in de kolom wordt beïnvloed door 

de vorm en de beweging van de zeefplaten. De omtrek van de 

gaten in de platen heeft een grotere invloed op de verblijf

tijd dan het oppervlak van de platen. Indien deze omtrek 

groot is zal de hoeveelheid klei op de platen klein zijn. Een 

grote omtrek van de gaten heeft ook een kortere verblijftijd 

van de klei in de kolom tot gevolg. Bij een grote omtrek zal 

er weinig invloed zijn van een zeefplaatbeweging op de 

verblijftijd van de klei. Het extractiemiddel zorgt er 

waarschijnlijk voor dat het kleivolume op de zeefplaten met 

een grote omtrek van de gaten klein is. 

Het extractiemiddel dat de kolom via de overloop verlaat, 

gedraagt zich als een propstroroer in de uitgevoerde 

experimenten. Daarentegen wordt het extractiemiddel dat de 

kolomafvoer verlaat beter beschreven met een situatie die 

tussen het model van n ideale mengers en dat van propstroom 

inzit 

7.2. Aanbevelingen. 

Nagaan of de valsnelheid van geflocculeerde klei op een 

reproduceerbaardere wijze te bepalen is, zodat de 

beïnvloeding van de valsnelheid eenvoudiger is. Bekijken of 

de maximale valsnelheid van geflocculeerde klei, dat wil 

zeggen een vlok die niet gehinderd wordt, een karakterisering 

kan zijn voor de dosis en het type flocculant. Het verder 

onderzoeken van het verband tussen de valsnelheid van de klei 

en het droge-stofgehalte. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Nagaan of uit het uitgebreide stromingspatroonmodel een 

geschikt eenvoudig model voor de verblijftijdspreiding te 

halen is. Hierbij is het zinvol om de grooltevan de klei

stromen die ontstaan na een zeefplaatbeweging te bepalen. 

Het uitvoeren van een VTS-experiment, waarbij de bezinkers 

(met daarin de klei voor de kolominvoer) op gelijke hoogte 

zijn gebracht. De invloed bekijken van de omtrek van gaten in 

de zeefplaten op de hoeveelheid klei die erop bezinkt in een 

situatie waarin tegenstroom aanwezig is. Voor een VTS-experi

ment kan het beste gebruik gemaakt worden van zeefplaten met 

een kleine omtrek van de gaten. Verder kan een verhoging van 

het kleiinvoerdebiet een gunstige uitwerking op de verblijf

tijd hebben. 

Voor de VTS-bepaling van het extractiemiddel geldt, dat de 

oorzaak vaN eeN verhoogde geleidbaarheid in water dient 

nagegaan te worden. 
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Symbolen 

a 

a 

c~ o . 
-z 
ck.30 

-z 
ck.30 

specifiek oppervlak 

fraktie klei die door een zeefplaatbewe

ging naar beneden wervelt 

oppervlakte 

doorsnede van de kolom 

konstante 

fraktie klei die door een zeefplaatbewe

ging omhoog wervelt 

Symbolen 

(-) 

(m2) 

(m2) 

(ppm) 

(-) 

tracerconcentratie 

metaalconcentratie in klei 

(ppm) of {kg/1) 

(ppm) 

metaalconcentratie in verontreinigde klei 

metaalconcentratie in schone klei 

metaalconcentratie in verontreinigde klei 

die in evenwicht is met cl 

metaalconcentratie in schone klei die in 

evenwicht is met c~ 

metaalconcentratie in verontreinigde klei 

op het tijdstip t = 0 min 

metaalconcentratie in schone klei op het 

tijdstip t = 0 min 

gemiddelde metaalconcentratie in klei op 

het tijdstip t = 30 min indien er wel 

desarptie en adsorptie plaatsvindt 

gemiddelde metaalconcentratie in klei op 

het tijdstip t = 30 min indien er geen 

desarptie en adsorptie plaatsvindt 

metaalconcentratie in vloeistof 

metaalconcentratie in vloeistof 
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(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 



c* 
1 

co* 
1 

d5o 

d.s. 

D 

e 

f 
s 

g 

G 

G 

h 

H(t-7= ) p 

Symbolen 

metaalconcentratie in vloeistof die in even-

wicht is met ck (ppm) 

metaalconcentratie in vloeistof die in even-

wicht is met c~ (ppm) 

metaalconcentratie in vloeistof op het 

tijdstip t = o min (ppm) 

diameter (m) 

diameter van de kolom (m) 

gemiddelde diameter (m) 

droge-stofgehalte (m%) 

axiale dispersiecoëfficiënt (m 2 /s) 

erosiesnelheidscoëfficiënt (-) 

splitsingsfrequentie van een "moedervlok" (s- 1
) 

verblijftijdverdeling (-) 

aantal fragmenten gevormd door een split

sing van een "moedervlok" 

massastroom 

massastroom klei 

cumulatieve verblijftijdverdeling 

(-) 

(kg/s) 

(kg/s) 

(-) 

cumulatieve verblijftijdverdeling gebaseerd 

op een dimensieloze tijdschaal 

valversnelling 

gemiddelde snelheidsgradiënt 

geleidbaarheid 

hoogte 

heavy-stepfunktie 

konstante van Boltzmann = 1,4.10- 23 

overall stofoverdrachtscoëfficiënt bij 

desarptie 

overall stofoverdrachtscoëfficiënt bij 

adsorptie 
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(-) 

(m/s 2
) 

( s- 1 ) 

(mS/cm) 

(m) 

(-) 

(J/K) 

(m/s) 

(m/s) 



k 
p 

L 

m 

n 

n 

0 

p 

p 

Pe 

P (V) 
e 

p (V,V ) 
s m 

q 

Q 

t 

t760 

r 

snelheidskonstante voor perikinetische 

flocculatie 

specifieke lengte 

verdelingscoëfficiënt 

massa verontreinigde klei 

massa schone klei 

massa klei 

massa vloeistof 

deeltjesconcentratiewaarschijnlijkheids

dichtheid 

Symbolen 

{m 3 /s) 

{m} 

(-) 

{kg) 

{kg} 

{kg} 

{kg) 

aantal ideale mengers (-) 

totale deeltjesconcentratie (m- 3
) 

titer van een HCl-oplossing {M) 

titer van een NaOH-oplossing (M) 

totaal aantal bepalingen van de valsnelheid (-) 

omtrek {m} 

fraktie klei die op de zeefplaat bezinkt (-) 

gedissipeerd vermogen (W) 
getal van Peelet (-) 

waarschijnlijkheidsdichtheid van fijne 

deeltjes met volume V, die ontstaan zijn 

ten gevolg van erosie 

waarschijnlijkheidsdichtheid van fragmen-

ten met volume V die door splitsing ontstaan 

zijn uit "moedervlekken" met volume V 
m 

verhouding tussen het zeefplaatoppervlak 

{inklusief gaten) en het doorsnede gevormd 

door prepstromer ~ (-) 

volumestroon 

tijd 

mengtijd na flocculatie bij 750 r.p.m. 
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{m 3 /s) 

{s) 

(min} 



* t 

T 

V 

V x 

V 

vf 

VHCl 

VNaOH 

vpl 

x 
y 

z 

K 

a 

a 
V 

Symbolen 

tijdstip waarop een deeltje de conus binnen-

komt ( s) 

tijdstip waarop een deeltje de tegenstroom-

kolom verlaat 

tijd tussen twee zeefplaatbewegingen 

temperatuur 

valsnelheid 

superviciële snelheid 

volume 

volume van het flocculatievat 

volume van een HCl-oplossing 

volume van een NaOH-oplossing 

vlokvolume op de zeefplaten 

gewichtsfraktie 

berekend gewichtsfraktie klei waarin met 

de desorptie en adsorptie van metaalionen 

geen rekening is gehouden 

aantal gaten 

volumefraktie vloeistof (aanhangend vlok

vloeistof niet meegerekend) 

viscositeit van het fluïdum 

celkonstante 

dichtheid 

dichtheid van de klei 

variantie 

standaarddeviatie van de verblijftijd 

variantie van de verblijftijd 

variantie van de verblijftijd in de kolom 

(zonder conus) 

variantie van de valsnelheid 

dimensieloze standaarddeviatie van de 

verblijftijd = variatiecoëfficiënt 
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(s) 

(s) 

(K) 

(m/s) 

(m/s) 

(m:J) 

(m:J) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(kg/ms) 

(cm- 1
) 

(kg/m 3
) 

(kg/m 3
) 

(-) 



8 

T 

T 

T 
m 

T 
p 

tA . . j> 

EM 
i+ 

i 

Rn 

RnCu 

RnCr 

VTS 

Wi 

WiCu 

Symbolen 

dimensieloze variantie van de verblijftijd (-) 

dimensieloze tijd (-) 

verblijftijd (s) 

gemiddelde verblijftijd (s) 

gemiddelde verblijftijd in de kolom (zonder 

conus) (s) 

gemiddelde verblijftijd in de kolom {zonder 

conus) indien er geen zeefplaten aanwezig 

zijn 

gemiddelde verblijftijd in een ideale 

meng er 

(s) 

(s) 

gemiddelde verblijftijd in een propstromer (s) 

propstromers {zie figuur 5.2.) 

extractiemiddel 

niet bewegende zeefplaat 

zeefplaatbeweging 

Rijnklei 

Rijnklei die kunstmatig verontreinigd is met koper 

Rijnklei die kunstmatig verontreinigd is met 

chroom 

verblijf tijdspreiding 

Winsumklei 

Winsumklei die kunstmatig verontreinigd is met 

koper 

bovenschriften 

tA . . 9' propstromer {zie figuur 5.2.) 

CaC0 3 kalk {in klei) 

Cr 3
• 

Cu 2 • 

NaCl 

t 

! 

tracer Cr 3
• 

tracer Cu 2
• 

NaCl-oplossing (extractiemiddel) 

positieve stap 

negatieve stap 
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onderschriften 

as 

c 

g 

1 

m 

ma x 

min 

pl 

r 

u 

V 

as van de zeefplaat 

conus 

gaten in de zeefplaat 

vloeistof 

moedervlok 

maximum 

minimum 

zeefplaat 

rand tussen de zeefplaat en de kolomwand 

ruimte tussen de zeefplaten en de conus 

geflocculeerde klei 
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Bijlage 1 

B.l. Zeef~ laten ty~e I en II. 

dk = 100 mm 

0 
0 dpl = 90 mm 

0 
d = 5 mm 

0 0 
g 

0 0 0 d 20 = mm as 

0 
0 0 hpl = 3 mm 

0 
0 z = 24 

0 0 0 
0 = 66,0 cm 

0 0 pl+g 

A 14,92 2 
= cm 

0 
r 

0 A 4,71 2 
= cm 

0 g 

1 - p = 0,26 

Figuur B.l. Zeefplaat type I. Type I werd gebruikt in de 

VTS-experimenten 871014 en 871021. 

0 0 o0 dk = 100 mm 

dpl = 98,5 mm 

00 0 0 d = 7 mm g 

0 
0 0 0 0 0 d = 20 mm as 

oOo 0 Ooo hpl = 3 mm 

z = 36 

0 0 0 = 87,5 cm 

0 0 0 pl+g 

0 0 A 2,34 2 
= cm 

0 r 

0 0 0 A 13,85 2 
= cm g 

00 0 0 
1 - p = 0,21 

Figuur B.2. Zeefplaat type II. Type II werd gebruikt in de 

VTS-experimenten 880121, 880317 en 880428. 
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Bijlage 2 

B.2. Methode "Pietertje". 

De procedure voor methode "Pietertje is als volgt: 

-Weeg 3 gram gedroogde gemalen klei nauwkeurig af. 

-Voeg 10 ml van een gestelde 2 N HCl-oplossing toe. 

-Laat de suspensie een ~ uur ultrasoon trillen en laat 

deze dan ongeveer 24 uur staan. 

-Bepaal het gehalte aan kalk in het monster door middel 

van een terugtitratie met een 1 N NaOH-oplossing. 

Hierbij wordt vergelijking B.l. gebruikt. 

c CaC0 3 

-De fraktie Rijnklei kan dan berekend worden met 

vergelijking B.2. 

c CaC0 3 

Opmerking: 

= 9,7XRn + 1,2 

(B.l.) 

(B.2.) 

Er wordt op gewezen dat bij methode "Pietertje" de tijd 

waarin de klei reageert met zoutzuur belangrijk is. Verder 

bepaalt deze methode feitelijk niet het kalkgehalte, maar een 

soort "zuur oplosbare fraktie". 
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Bijlage 3 

B.3. Model voor de adsorptie- en desorptiekinetiek. 

Dit is het model dat door Smeets( 161 in eerste instantie voor 

extracties is gegeven. 

Desorptie: 

Kinetiek: (B.3.) 

Evenwiehts lijn: * ck = m * cl + b met b = 0 (B.4.) 

massabalans: 

Substitutie van de vergelijkingen B.4. en B.5. in vergelij

king B.3. en vervolgens oplossen van de differentiaalverge

lijking met beginvoorwaarde t = 0 en Ck = Ck,O leidt tot 

vergelijking B.6. Hierbij is cl,O = 0 aangenomen. 

ck - p 
- ln = Q * t 

ck.o -· p (B.6.) 

m * cl + m * ck * mk/ml 
p 0 0 

met = 1 * mk/ml + m 
( B. 7.) 

Q = a * kok * ( 1 + m * mk/m 1 ) ( B. 8.) 

Analoog aan desorptie kan voor adsorptie vergelijking B.12. 

worden afgeleid. 

Adsorptie: 

Kinetiek: a * (B.9.) 
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Evenwichtslijn: met b = 0 

massabalans: 

co - p 
In k = Q * t 

c:.o - p 

met P = 
- m * cl,O + m * c~.O * m~/m 1 

m * m:/m 1 - 1 

Bijlage 3 

(B.lO.) 

(B.ll.) 

(B.l2.) 

(B.l3.) 

(B.l4.) 

Met behulp van deze modellen kunnen k
0

k en k~k berekend 

worden van een aantal desorptie/adsorptie-experimenten in 

tabel 4.1. De resultaten hiervan staan vermeld in tabel B.l. 

Er is gebruik gemaakt van de volgende waarden: 

Rn: a = 2,26 109 m2/m3 

RnCu: 
ck oo c~ oo 

m = _.:.:...a..._ = _.:.:...a..._ = 
ci.oo cl.oo 

RnCr: 
ck oo c~ oo 

m = _.:.:...a..._ = _.:.:...a..._ = 
CI,oo ci,oo 

desorptie: cl,O = 0 ppm 

adsorptie: c~.o = 0 ppm 

8000 

15000 

mis berekend uit adsorptie-isothermen, die door Smeets(lSl 

gegeven wordt. 
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Bijlage 3 

Tabel B. 1. Berekening van de overall stofoverdrachts-

coëfficiënten m.b.v. het model voor adsorp-

tie- en desorptiekinetiek. 

desarptie adsorptie 

Exp. 
ml 

ck.o ck.3o kok 
ml 

cl.o c~.3o ko ..". 
mk mk ok 

(-) (ppm) (ppm) (lo-16 (-) (ppm) (ppm) (10-16 

m/s) m/s) 

RnCu++H 2 0 18,9 5250 5239 126 19,8 0,59 10,3 6,00 

RnCu++NaCl 19,5 5250 5231 126* 20,3 0,98 15,2 3,54 

RnCr++H 2 0 19,4 3736 3735 6,00 19,4 0,04 0,70 1, 50 

RnCr++NaCl 19,6 3736 3735 5,94 19,6 0,05 0,86 1, 60 

k
0

k niet op te lossen uit vergelijking B.6. Aangenomen is 

dat k
0

k in dezelfde orde grootte is dan die van RnCu++H 2 0 

(desorptie). 
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Bijlage 4 

B.4. IJklijnen voor Cu 2
• en Cr 3

•. 

De ijklijn in figuur B.3. is van toepassing op VTS-experirnent 

880121, terwijl bij de VTS-experimenten 880317 en 880428 de 

ijklijnen in figuur B.4. nodig zijn. 
7 

5 

6 
/p 

V 
V 

i 

/ 
,~ 

4 / 

3 

2 

V 
v 

/ 

/ 
V 

../1 
V 

V 
V 

0 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1..,. fraktie RnCu 

Figuur B.3. IJklijn van de metaalconcentratie aan Cu 2
• tegen 

de fraktie verontreinigde grond. 
4.5 

4 / 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

/ 
/ 

......... 

~ 
~ / 

y 
~~ I/ 

V 

1'-. 

~ 
~ V 

/ 
V "" / 

V ~ 
~ 

0.5 / 
~/ 

"""' "' 0 V "'~ 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1• fraktie RnCu 

Figuur B.4. IJklijnen van de metaalconcentraties aan Cu 2
• en 

Cr 3
• tegen de fraktie RnCu. 



Bijlage 5 

B.5. Werkwijze bij ontsluitingen. 

-Weeg circa 100 mg fijngemalen kleigrond nauwkeurig af in 

een 100 ml poly-ethyleen flesje met schroefdop. 

-Bevochtig het monster met een 30 % H2 0 2 -oplossing 

(0,3- 0,4 ml), plaats het open flesje in een oven bij 

50 oe en damp het in circa 2 uur droog. 

-Voeg 1,5 ml geconcentreerd HN0 3 -Hel (1 : 3 v/v) toe en 

2 ml geconcentreerd HF (kunststof maatpipet!). Sluit het 

flesje en plaats het in de oven bij 50 oe gedurende 

2 uur. 

-Na afkoeling wordt 25 ml van een boorzuuroplossing 

(37,5 gram H3 B0 3 per liter) toegevoegd. 

-Het flesje wordt nu minimaal 5 uur weggezet. 

-De inhoud wordt vervolgens met (dubbel) gedestilleerd 

water aangevuld tot 100 ml door aanvulling op gewichts

basis (waarbij het gewicht van het lege flesje bekend 

moet zijn). 
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Bijlage 6 

B.6. 1Jkli1n voor de geleidbaarheid. 

2 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1,4 

1.3 

1.2 

1.1 

I 
~p I 

I / 
/ 

.. [/ 

. / 
...,..V 

/ 
/ 

/ 
7 

~ 
0.9 

0.8 / 
0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

/ 
/ 

/ 
V 

7 
", 

0.2 

0.1 

0 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

NoCI-concentratie (g/1) 

Figuur 8.5. IJklijn voor de geleidbaarheid G tegen de 

NaCl-concentratie bij een temperatuur van 20 oe. 
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Bijlage 7 

B.7. Berekening tijdstip waarop klei de conus binnenkomt. 

De hier gegeven makro's zijn bedoeld om vanuit een aantal 

tijdstippen t 2 de bijbehorende tijdstippen t 1 te berekenen. 

De benodigde parameters dienen in tabelvorm aanwezig te zijn 

in het computerprogramma Lotus. Met behulp van makro C (ver

blijftijd conus) kan de verblijftijd T in de conus berekend 
c 

worden. Met macro K (verblijftijd kolom) kan dan het tijdstip 

t1 berekend worden, indien t 2 bekend is. Deze tweede makro 

kan alleen gebruikt worden als er veel punten (t 1 ,t 2 ) zijn 

die niet ver van elkaar liggen. 

AG AU 
werl>lljftild con. 
\C ~/IUICCOIIUS-(RlGHT 5)/RIIOKIJK•/RIICKIJK-/XIKIJK=Il-{OQI.'II lEfT S 

{lEFT 10}/RV•AG.!l•{OOTO)AHl ..+6Q•IliMT(AG3ll•100'(AGll·lllNT<AG33))· 
{00TO}AGl7-G-<OOTO}toiiUS•{RIGIIT 6}/RV·AGlS.(RIGHT 13} 
(RIIOPOF1·/RIICPCIPIP1-/RV-AG36-(00TO}AM36--3600'Aii3S/AG36-
{00TOIPCIPIP1-<IIGLUT l)/RIIOTI JO•/RNCTI J0-(00TO)PCIPIP1• 
{OOWII}/RNDPOF2•/RMCPOI!P2-
ix I POIP1 <>POMP2•/XGAH2S· 
/RIIOPOMP1-/RNCPOI!P1-/XGAH22• 
UlGLEfT 3}(RV-AGl4• 
(00TO)AHl4-+60•1l!NT (AGl4 )+100• (AGl4•iiiMT (AGl4 l )• 

MA GEBRUIK: BliJF Af VAN F9 1111 lillil 
IIACRO IM KOlOM I 
BEGIMTIJO: KOLOM 0 
VI:RBLJJfTIJO CP 0 SEC, VOLUME: KOLOM 0 
POF!: lOI.OM All, VI:IUILIJFTIJD lU POMP1 
TIJO BIJ POF! 

I 
) ZOEK POF! <> POIP2 
) 

TIJO BIJ POIP2: KOLOM 0 
TIJD POF2 IN SEC. 
CONTROLEER VI:IUILIJfTIJO < ~111 
NI EUII VOLIJI! 

lXI (AHl3oAii37+AH36}<AHl4•/XGAH30-
(00TO)AHl5-AG35•((AHl4•(60'1liMT<TIJ0)+100'(TIJO·IIJNT(TIJD)}))*POF1/3600)• 
COOTO)Aii35-AHl5•{00TO)AG37-Ml4·AH33-<00TO)POF2·/XGAH2D-
{00TOIAH37-AG37+AH36-(00TO)COIIUS-+IIIMT (AHl7/60)+(AH37·60'111NT !AH37/60) )/10D- BERElEliEl VI: RIL I JfT I JO tollUS 
!RIGHT 20)+1liMT((AHl3+AH37)/60)+(M33oAHl7•60*1111T({AHl3+AHl7)/60))/10D-{OOTO)COIIUS-(OOio'll)(l!GAH17• BEREKENEN TJJ02 

•2.00 
3.15 
0.30 
z:ra 
315 

·120 
195 

0.303 
392 
673 

8EGINTIJO (MIM,SECl 
TIJO POMP2 (MIM,SEC) 
VOLIJME (l) 
POF! (l/H),VER8LIJfTIJO 81J POF1 (SEC) 
TIJD JUSSEN IEGIN EN LAATSTE P(JII'VEIAIIIEIING !SEC), VERBLIJFTI.IO tollUS (SEC} 

------ Laten staan, indien een komplete tabel doorgerekènd 

moet worden. Weglaten, indien een enkele waarde 

berekend moet worden (in AHlS de 10 vervangen door 5) 

Kolom D: Volume conus V, (1) 

Kolom I: Verblijftijd conus T c 

Kolom N: Hoogte conus h, (ca) 

(min) 

Kolom o: Tijdstip t 2 • waarop de klei de conus verlaat (min) 

Kolom AB: Debiet van de pomp in de aftap (1/h) 

Kolom AC: Tijdstip t 2 , waarop de klei de conus verlaat, 

gebaseerd op de verblijftijd en het tijdstip van de 

binnenkaast in de conus (ain) 
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Al 
VER8UJFTIJO KDlO!I 

\K /tNDlOI.O!I-/RNCICOLOII-

(lHT 2)/RIIDliJK•/RNCllJK••/XIll JK•D-(OOWII)(RJGHT 2)/XCAI46-

(lEFT 2)/RIIDT I JD·/RMCT I JD-(GOTO)Al6D-+60"iiNT(TIJD)+10D+(T I JD·il NT(TIJO))• 

(GOTOllOI..O!I-(RlGHT 21) 

/RIIDT I JDl•/RNCTI J01-(GOTO)Al61-+óO*IIMTH I JOl )+100*(TIJD1·il NT(TIJ01) )•(GOTO) TI JOl• 
(UP)/RIIDT I JD2·/RICT I JD2-/XI Tl J02oD-/XGAI:5 I• 
(GOTD)At61-+60*il NT (f l JD2 l•10D+( TI JOl ·i I NT (Tl JD2) )• 

/XI TIJD2<TIJD•/XGAK55-

(G0TO) TI JD2•/XGAK50• 

(GOTO) TI JO 1•(11 GlEFT l> HEFT 1 )!RIIDT I JD3·/RNCT I J03-(GOTO}Al62-+60*il NT (Tl JOl )+10D+( TI JOl• i INT (TI JOl l )• 

(GOlD) Tl JD2•(11GlEFT ll<tEFT 1 )/RIIDT lJD4•/RNtfl JD4-(GOTO}At62-+60*iiNT(Tl JD4 )+10D+(TI JD4·iiMT(TI JD4))• 

(GOTO)Al6D-+Al62+(AK62· Al62)*(AK6D·At61 )/ (Al61· Al61 )· 

(GOTO)KOLO!I-+ilNTCAl6D/6D)+(AL6D·6D*iiNT(AL60/60))/IOD-{!!OW!!)(XGAK46-

14580 14186 

14950 !4076 
14580 13650 

TIJD (AFTAP "'*STEl), TIJD* (ZONDER CXJIIUSI (SEC) 

TIJD!, TIJ02 (TIJ02•AFYOEI CONUS) ($EC) 

TIJOl, TIJD4 (TIJO•IIMlER CONUS) (SEC) 

Laten staan, indien een komplete tabel doorgerekend 

moet worden. Weglaten. indien een enkele waarde 

berekend moet worden (in AK48 de 2 vervangen door 4} 

Kolom D: Tijdstip t 2 , waarop de klei de conus verlaat (min) 

Kolom F: Cra•_concentratie (ppm) 

Kolom H: Tijdstip t 1 (min} 

Kolom AC: Tijdstip t 2 , waarop de klei de conus verlaat, 

gebaseerd op de verblijftijd en het tijdstip van de 

binnenkomst in de conus (min) 
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Bijlage 7 

NA GEIIR\IIK: BUJF AF VAN F9 I! I! lillil 
MACRO IN IWI.O!I H 

CONTROLEER OF DEZE tEL SERElfliD 110fT II'JIIIEI 
AFT Al' IlOijSTER: 101..0!1 D 
TIJD2: IWI.O!I 

TIJD!: 1(01..0!1 
CONTROLEER OF DEZE tEL GEBR\Illf 110fT II'JIIIEN 
TIJ02: IWI.O!I 

) ZOEl TIJD2 < TIJD 

) 

Tl JOl: 101.0!1 D 
TIJD4:lOI..Cl'ID 
) 

) SEREKEN TIJD• (ZONDER CONUS) 



Bijlage 8 

Tabel B.2. Voorbeeld van een deeltjesgrootteverdeling 

opgemeten door de Malvern pulsed spray droplet 

sizer {type:2600). 

RN.CU 17.3.1 IN WATER, NIET IN USB, ROERTIJD 10 MIN. ----------------------------------------------------------------------RESULTS FROM BLOCK 1 
RUN NUMBER= 19 TIME=03-32-20 LOG DIFFERENCE= 3.35 ---------------------------------------------------------------------SAMPLE% VOLUME CONCENTRATION= 0.0011 BERM OBSCURATION= 0.173 ---------------------------------------------------------------------SIZE WEIGHT WEIGHT IN BAND I LIGHT ENERGY 

MICRONS % UNDER MICRONS % CALCULATED MEASURED --------------------------------------------------------------------·-1 HL 4 10~3. 0 
54.9 10[1. 0 
:3~:. 7 1(1(1. (1 
23. 7 1 [1(1. (1 
17. 7 99. 1 
1 :~:. 6 ~1· 7 
V3. 5 ·=·t::·. 1 

·=t ·-:· I!:. Q 6: 4 t1t:i. ( 
5. ~3 54. 6 
:';:. 9 4:3. :=: 
·-=: ~1 :36. 4 ::; .. 4 ::::~). 2 r· ·::. 24.6 1:5 1':'4 4 
1.2 12:o 

1 u::. 4-
54.9-.-.. -. .." . .:,.,: .... -.-.. -, -, .::::;_:.i.-
1(.{
l:3.6-
H3. 5-

·=· "":•-6:4-
5.(1-
:3. 9-
·-:· ~71-::;:· 4-
1:9-
1.5-

54.9 
:3:~:. 7 
2:3.7 
1"7 ..., 

I o I 

1 :~:. 6 
H3. !.:i 

t=l •"') 

6:4 
5. (::1 
::::.9 
~:. ~-~1 
2.4 
1.9 
1.5 
1 ·-=· . .:... 

D<50%) <UM)= 4.50 I V M D <UM)= 5.51 I S M D <UM)= 2.42 ---------------------------------------------------------------------D(10%) (UM)= 1.07 I D<90%)(UM)= 11.91 I SPAN = 2.41 
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Bijlage 9 

B.9. Massabalansen over het stromingspatroonmodel. 

Het stromingspatroonmodel is in figuur 5.2. weergegeven. 

De massaballansen hierbij worden in de vergelijkingen B. 15. 

t/m B.26. gegeven. 

F~ = Fs.4 + F'IJ 
V V V 

(B.15.) 

p * F~ = F' + F~ + F'IJ 
V V V V 

(B.16.) 

{1 - p) * F~ = F!!D 
V V 

(B.17.) 

Fi = F~ + F' + F'IJ 
V V V V 

(B.18.) 

F.1' + F!!D + Fg + F'IJ 
V V V V 

(B.19.) 

F.1' = Fs.4 
V V 

(B.20.) 

F<e = q * 
F:;4 

V V 
(B.21.) 

F:J = ( 1 - a - b) * Fi 
V V 

(B.22.) 

F'IJ = b * Fi 
V V 

(B.23.) 

F~ = a * Fi 
V V 

(B. 24.) 

F~<€ = F<€~ V V 
(B.25.) 

F~<e = F<€~ V V 
(B. 26.) 
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Bijlage 10 

B.10. Verblijftiidspreidingscurven van VTS-experiment 
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Figuur B.6. Dimensieloze VTS-curve van de positieve stap 

10 

in de tracer c 3+ r , waarbij niet voor de conus 

gecorrigeerd is. 
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Figuur B.7. Dimensieloze VTS-curve van de positieve stap 

in de tracer Cr 3
+, waarbij wel voor de conus 

gecorrigeerd is. 
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Bijlage 10 
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Figuur B.S. Dimensieloze VTS-curve van de positieve stap 

in de tracer Cu 2 *, waarbij niet voor de conus 

gecorrigeerd is. 

1.1 

F9 (9) 

0.9 

0.8 

0.7 

~ 
FT 

7 
J,Ll'-' 

I 
0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

J 

I tijdstip stap (h:min): 16:06 

I cmin = 75 ppm 

cmax = 3930 ppm 

.! - 11,3 min 
n~ 

T = 
-u 

a = t 
6,1 min 

-0.1 

-2 0 
.. 9 

4 2 

Figuur B.9. Dimensieloze VTS-curve van de positieve stap 

in de tracer Cu 2
•, waarbij wel voor de conus 

gecorrigeerd is. 
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Figuur B.10. Dimensieloze VTS-curve van de negatieve stap 

in de tracer Cr 3
•, waarbij niet voor de conus 

gecorrigeerd is. 
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experiment 21-1-1988 

tijd 
(h~~) 

iL conc Cu G 
(M.IN) ppm (mS/cm) 

!co lomafvoer 13.35 38 
13.38 
13.42 
13.52 
13.58 0.00 Rn>RnCu 0.212 
14.01 3.50 39 
14.05 7.10 H20>NaCl 
14.05 7.45 92 
14.06 8.00 0.210 
14.07 9.00 0.211 
14.07 9.20 
14.07 9.45 418 
14.09 11.00 0.213 
14.09 11.55 727 
14.10 12.00 0.225 
14.11 13.34 0.229 
14.12 14.00 0.235 
14.12 14.10 1121 
14.13 15.10 
14.13 15.26 0.354 
14.14 16.00 0.365 
14.14 16.10 3371 
14.15 17.00 
14.16 18.10 0.551 
14.17 19.00 
14.17 19.26 0.624 
14.17 19.30 4979 
14.18 20.30 
14.18 20.55 5826 
14.20 22.00 
14.21 23.50 5503 
14.23 25.09 0.686 
14.23 25.26 0.727 
14.24 26.05 5966 
14.24 26.05 5920 
14.24 26.30 0.783 
14.25 27.00 
14.25 27.26 o.n4 
14.26 28.25 6222 
14.26 28.25 6028 
14.26 28.30 0.790 

debiet 
(kg/h) 

2.69 
2.74 

3.28 

3.73 

4.74 

4.70 

Bij lage 11 

15.74 
16.30 

13.58 

13.16 

13.55 

13.49 
13.78 

13.21 

11.88 
11.38 

11.17 

10.97 
11.32 
10.72 

11.69 

11.73 

11.80 



14.28 30.20 0.823 
14.28 30.30 0.849 
14.28 30.35 6179 12.14 
14.29 31.09 0.842 
14.29 31.51 0.847 
14.30 32.30 0.862 
14.30 32.40 6251 12.31 
14.31 33.00 0.873 4.76 12.63 
14.32 34.40 0.904 
14.33 35.00 0.905 
14.33 35.51 0.896 
14.34 36.05 6383 13.30 
14.35 37.09 0.899 
14.36 38.00 0.879 
14.36 38.55 6239 13.45 
14.37 39.00 0.916 5.31 13.38 
14.37 39.34 0.913 
14.38 40.30 0.974 
14.39 41.00 1.000 
14.40 42.00 0.997 
14.40 42.50 6349 13.71 
14.40 42.50 6493 
14.41 43.26 1.113 
14.42 44.00 1.121 
14.43 45.00 1.107 
14.43 45.55 6384 12.97 
14.43 45.55 6430 
14.44 46.00 1.153 
14.44 46.50 1.136 
14.45 47.00 
14.46 48.00 1.167 
14.46 48.50 1.150 
14.48 50.40 1.216 
14.48 50.45 6349 13.61 
14.49 51.00 1.268 
14.50 52.00 1.266 
14.52 54.50 1.335 
14.53 55.55 6320 12.90 
14.54 56.20 1.352 
14.55 57.00 7.88 13.15 
14.55 57.26 1.352 
14.56 58.00 1.341 
14.56 58.50 1.341 
15.07 59.00 1.447 
14.58 60.10 1.410 
14.58 60.50 1.410 
14.59 61.00 6210 
14.59 61.00 6432 12.80 
15.00 62.00 1.444 
15.01 63.00 1.447 
15.01 63.51 1.439 
15.03 65.00 1.453 
15.04 66.10 1.459 
15.05 67.00 1.459 
15.06 68.00 1.459 
15.08 70.00 1.416 

IJr 



15.08 70.55 14.38 
15. 11 73.09 1.499 
15.12 74.00 1.496 
15.13 75.00 1.465 
15.16 78.15 6118 12.36 
15.16 78.20 1.534 
15.17 79.00 1.517 
15.18 80.00 1.494 
15.19 81.00 1.474 
15.20 82.00 1.468 
15.21 83.00 1.451 
15.22 84.20 1.502 
15.23 85.00 1.488 
15.24 86.30 1.551 
15.25 87.00 6419 1.531 12.78 
15.26 88.00 1.497 
15.26 88.50 1.497 
15.28 90.00 1.537 
15.29 91.09 1.540 
15.30 92.00 1.523 
15.30 92.40 1.491 
15.32 94.00 1.557 
15.33 95.51 1.569 
15.35 97.00 , .557 
15.36 98.00 1.540 
15.37 99.00 1.526 
15.38 100.00 1.517 
15.39 101.00 1.511 
15.41 103.34 1.606 
15.42 104.00 1.603 
15.43 105.26 1.618 
15.44 106.00 1.606 
15.44 106.50 1.580 
15.47 109.17 1.652 
15.48 110.00 1.626 
15.49 111.00 1.589 
15.49 111.34 1.575 
15.51 113.00 6036 14.67 
15.52 114.00 
15.54 116.00 1.658 
15.55 117.00 1.632 
15.57 119.09 1.652 
15.57 119.51 1.635 
15.59 121.20 6403 1.675 13.32 
16.00 122.00 1.658 
16.01 123.00 1.655 
16.02 124.10 1.672 
16.03 125.00 1.646 
16.04 126.00 1.629 
16.05 127.00 1.609 
16.06 128.00 1.583 
16.07 129.00 1.575 
16.08 130.00 1.575 
16.09 131.00 1.572 
16.09 131.43 1.569 

I $1' 



16.15 137.00 

16.16 138.00 
16. 1 6 138.20 1.626 
16.17 139.00 6093 
16.17 139.00 6192 1.635 14.97 
16.18 140.00 1.655 
16.18 140.40 1.660 
16.20 142.00 1.643 
16.21 143.00 1.638 
16.22 144.00 1.618 
16.22 144.30 RnCu>Rn 
16.23 145.17 1.643 
16.24 146.00 1.680 
16.24 146.35 6174 
16.24 146.35 6080 14.60 
16.25 147.00 1.640 
16.26 148.00 1.683 
16.26 148.15 6244 
16.26 148.15 6519 14.94 
16.27 149.00 1.660 
16.28 150.00 6226 1.672 
16.28 150.00 6662 14.46 
16.29 151.43 1.686 
16.30 152.00 1.694 
16.30 152.10 6173 
16.30 152.10 6568 14.17 
16.31 153.00 1.677 
16.32 154.00 6160 
16.32 154.00 6496 1.689 13.69 
16.32 154.50 1.672 
16.33 155.00 6268 7.93 13.52 
16.33 155.50 6090 
16.33 155.50 6236 13.50 
16.34 156.00 1.694 
16.35 157.15 5843 13.57 
16.35 157.15 6078 
16.36 158.00 1.686 
16.37 159.05 4654 12.99 
16.38 160.00 
16.38 160.30 3292 1.700 13.08 
16.40 162.15 2547 12.98 
16.41 163.00 1. 714 
16.43 165.00 1.697 
16.45 167.00 1240 12.15 
16.46 168.00 1.694 
16.47 169.05 1050 12.17 
16.48 170.00 1.686 
16.50 172.00 1.694 
16.50 172.30 920 12.43 
16.51 173.00 
16.53 175.20 890 11.77 
16.55 177.40 11.41 
16.57 179.00 4.67 11.03 
16.58 180.30 10.73 

/3 9 



17.00 182.20 
17.01 183.00 
17.03 185.45 

17.05 187.00 
17.07 189.10 
17.10 192.00 
17.12 194.45 
17.19 201.25 
17.23 205.20 
17.24 206.00 
17.29 211.35 
17.33 215.00 
17.37 219.25 
17.45 227.00 
17.46 228.00 
17.51 233.35 
17.53 235.00 
18.01 243.00 
18.03 245.00 

655 10.38 

482 10.45 

406 10.59 
4.20 10.63 

341 10.68 
244 14.26 
229 9.73 

9.96 
175 3.69 10.27 

10.40 

3.72 11.82 
133 12.22 

129 12.85 



tijd 

(h:lh;w} 

kolomoverloop 13.26 -32.00 
13.28 -30.00 
13.30 -28.00 
13.32 ·26.00 
13.58 0.00 
14.02 4.00 
14.04 6.00 
14.05 7.10 
14.08 10.00 
14.11 13.00 
14.14 16.00 
14.18 20.00 
14.23 25.00 
14.25 27.00 
14.27 29.00 
14.29 31.00 
14.31 33.00 
14.35 37.00 
14.37 39.00 
14.40 42.00 
14.43 45.00 
14.49 51.00 
14.50 52.00 
14.53 55.00 
14.54 56.00 
14.57 59.00 
15.00 62.00 
15.02 64.00 
15.04 66.00 
15.06 68.00 
15.08 70.00 
15.10 n.oo 
15.11 73.00 
15.13 75.00 
15.14 76.00 
15.16 78.00 
15.17 79.00 
15.19 81.00 
15.21 83.00 
15.22 84.00 
15.23 85.00 
15.25 87.00 
15.27 89.00 
15.29 91.00 
15.31 93.00 
15.33 95.00 

G, 

(mS/cm) 

0.28 
0.28 
0.28 

H20>NaCl 
0.28 
0.28 
0.29 
0.28 

0.29 
0.28 

0.28 

0.29 

0.28 

0.30 

0.29 
0.29 
0.29 
0.30 
0.30 
0.30 
0.33 

0.33 

0.34 

0.35 
0.37 
0.40 

0.40 
0.43 
0.45 
0.47 
0.50 
0.52 

debiet 
(kg/h) 

12.8 
12.0 
12.6 
11.7 

11.7 

13.8 

11.7 
11.1 
11.1 

11.4 
10.2 

11.7 

9.8 

8.0 

11.0 

12.6 

8.2 

7.6 

8.0 

8.1 

11.4 
11.1 

l't! 

d.s. 
m% 

0.03 

0.03 

0.04 

0.05 



15.35 97.00 0.55 
15.37 99.00 0.56 
15.39 101.00 0.59 
15.40 102.00 0.60 
15.42 104.00 0.64 
15.44 106.00 0.66 
15.46 108.00 0.70 
15.48 110.00 0.72 
15.49 111.00 0.75 
15.50 112.00 0.79 
15.52 114.00 0.80 13.5 
15.53 115.00 0.83 
15.53 115.09 0.83 
15.54 116.00 0.85 
15.56 118.00 0.85 
15.58 120.00 0.88 
16.00 122.00 0.88 17.4 
16.02 124.00 0.93 
16.03 125.00 11.1 
16.04 126.00 0.95 
16.06 128.00 0.97 
16.08 130.00 0.97 
16.10 132.00 1.05 
16.12 134.00 1.05 
16.14 136.00 1.09 
16.15 137.00 19.8 
16.16 138.00 1.12 
16.17 139.00 11.1 
16.18 140.00 1.12 
16.20 142.00 1.17 
16.22 144.00 1.17 
16.24 146.00 1.17 
16.25 147.00 11.1 
16.27 149.00 1.19 
16.30 152.00 1.19 
16.33 155.00 1.19 
16.36 158.00 1.24 
16.37 159.00 18.9 
16.39 161.00 1.29 
16.40 162.00 13.5 
16.42 164.00 1.29 
16.45 167.00 1.31 13.5 
16.48 170.00 1.31 
16.50 172.00 12.7 0.20 
16.51 173.00 1.31 
16.54 176.00 1.31 
16.55 177.00 13.5 
16.57 179.00 1.33 
17.00 182.00 1.31 
17.03 185.00 1.33 
17.06 188.00 1.33 
17.07 189.00 14.1 
17.09 191.00 1.33 
17.12 194.00 1.36 
17.15 197.00 1.33 
17.16 198.00 13.8 

lyz 



17.18 200.00 1.38 
17.21 203.00 1.36 
17.24 206.00 1.36 15.4 0.18 
17.27 209.00 1.36 
17.30 212.00 1.39 14.7 
17.33 215.00 1.39 
17.36 218.00 1.39 
17.39 221.00 1.39 
17.40 222.00 19.2 
18.15 257.00 18.9 



experiment 17-3-1988 

tijd { t conc Cu conc Cr G debiet d.s. 
(k!f!W) (lhiN) pprn pprn (mS/cm) (lcg/h) m% 

kolomafvoer 12.39 
13.18 -18.00 0.398 
13.23 -13.00 0.394 
13.33 -3.00 0.379 
13.36 0.00 RnCu>RnCr 
13.36 0.00 0.076 
13.37 1.50 3901 95 8.75 
13.39 3.35 3845 88 8.51 
13.41 5.40 3989 94 8.37 
13.44 8.20 3582 365 7.99 
13.46 10.00 3.61 8.01 
13.46 10.35 2897 1054 7.87 
13.48 12.00 2364 1675 7.66 
13.50 14.15 1593 2375 7.88 
13.51 15.00 0.569 
13.51 15.00 
13.52 16.00 o.5n 
13.52 16.30 1079 2923 7.67 
13.53 17.00 0.573 
13.54 18.00 6n 3260 7.65 
13.54 18.00 0.588 
13.55 19.00 4.26 7.89 
13.55 19.45 
13.56 20.05 492 3531 7.76 
13.57 21.15 
13.57 21.40 342 3413 8.07 
13.58 22.00 0.766 
13.58 22.40 
13.59 23.00 0.769 

14 24.00 0.763 
14.00 24.05 287 3582 8.20 
14.01 25.00 5.80 8.36 
14.02 26.00 
14.02 26.35 144 3699 8.65 
14.04 28.00 0.869 
14.04 28.45 109 3618 8.44 
14.05 29.00 0.866 
14.05 29.15 
14.05 29.30 0.872 
14.07 31.10 88 3727 8.81 
14.08 32.00 7.14 8.81 



14.09 33.17 0.955 
14.1 34.00 0.903 

14.10 34.05 62 3591 8.76 
14.12 36.00 0.998 
14.12 36.35 60 3582 8.81 
14.14 38.00 1.001 
14.15 39.50 1.004 
14.17 41.20 53 3481 8.87 
14.18 42.00 6.92 9.00 
14.18 42.00 1. 151 
14.19 43.00 1.144 
14.20 44.10 80 3572 8.94 
14.20 44.40 
14.22 46.00 1.245 
14.22 46.55 48 3358 8.89 
14.24 48.00 1.281 
14.25 49.00 7.60 8.83 
14.26 50.00 1.271 
14.27 51.05 11 928 8.68 
14.29 53.00 1.379 
14.30 54.10 40 3456 8.68 
14.30 54.50 
14.31 55.00 1.365 
14.33 57.00 1.405 
14.33 57.30 53 3482 8.74 
14.35 59.00 1.440 
14.39 63.00 121 3554 8.83 
14.39 63.00 1.470 
14.41 65.00 1.483 
14.43 67.00 1.515 
14.43 67.00 7.00 8.n 
14.45 69.00 1.476 
14.47 71.00 1.463 
14.48 n.oo 1.455 
14.50 74.00 109 3526 
15.07 91.00 101 3408 7.95 
15.08 92.00 
15.13 97.00 6.47 8.01 
15.22 106.00 1.675 
15.23 107.00 1.672 
15.24 108.00 1.640 
15.26 110.00 1.611 
15.28 112.00 1.598 
15.30 114.50 119 3329 7.97 
15.34 118.00 6.57 7.87 
15.36 120.00 1.669 
15.38 122.00 1.634 
15.39 123.00 31 3547 7.81 
15.43 127.00 1. 701 
15.45 129.00 1.676 
15.49 133.40 110 3358 7.15 
15.51 135.00 1. 711 
15.53 137.00 1.653 
15.58 142.00 1. 711 
16.00 144.00 1.682 
16.02 146.00 1.669 

#Ir 



16.04 148.00 1.666 
16.06 150.00 1.670 
16.07 151.40 110 3485 7.49 
16.09 153.50 100 3413 7.62 
16.10 154.00 1.692 
16.10 154.20 
16.12 156.00 1.663 
16.12 156.00 93 3430 1.n 
16.13 157.55 60 3457 7.82 
16.14 158.00 1.708 
16.15 159.00 5.32 7.79 
16.16 160.00 1.702 
16.16 160.15 
16.16 160.30 3n 3222 8.25 
16.18 162.00 1.660 
16.18 162.30 
16.19 163.00 1322 2266 10.11 
16.20 164.00 
16.21 165.35 2885 1033 13.56 
16.25 169.00 3351 680 13.02 
16.30 174.00 2.26 12.16 
16.30 174.25 3470 500 12.08 
16.31 175.25 
16.33 1n.3o 3531 373 11.06 
16.39 183.20 3825 176 12.21 
16.45 189.00 3.67 13.08 
16.53 197.30 3881 106 14.33 
17.04 208.45 3933 99 13.75 
17.14 218.00 3.82 13.53 
17.14 218.10 



experiment 17-3-88 

~~ t~ ( .. ~~)~) d.5. 
(~~-) Mi,..- (~%) 

kolomoverloop 13.28 -8.00 0.52 
13.33 -3.00 0.52 
13.38 2.00 0.52 
13.43 7.00 0.49 
13.45 9.00 13.6 
13.48 12.00 0.49 
13.50 14.00 13.8 0.05 
13.53 17.00 0.49 
13.55 19.00 14.7 
13.58 22.00 0.48 
14.03 27.00 0.47 
14.08 32.00 0.46 
14.12 36.00 11.0 
14.13 37.00 0.47 
14.18 42.00 0.47 
14.23 47.00 0.47 
14.28 52.00 0.46 10.8 
14.33 57.00 0.45 
14.38 62.00 0.44 
14.43 67.00 0.46 
14.48 72.00 0.47 
15.03 87.00 10.5 
15.17 101.00 0.78 
15.18 102.40 0.79 
15.18 102.50 0.79 
15.20 104.00 0.84 
15.22 106.00 0.84 
15.24 108.00 0.89 
15.26 110.00 0.92 
15.28 112.00 0.94 
15.30 114.00 0.94 11.3 
15.32 116.00 0.94 
15.34 118.00 1.00 
15.36 120.00 1.00 
15.38 122.00 1.02 
15.41 125.00 1.07 
15.44 128.00 1.10 
15.47 131.00 1.10 
15.50 134.00 1.15 
15.53 137.00 1.18 
15.56 140.00 1.18 
15.59 143.00 1.23 
16.02 146.00 1.23 
16.05 149.00 1.29 
16.08 152.00 1.31 
16.11 155.00 1.31 
16.14 158.00 1.34 
16.17 161.00 1.36 
16.19 163.00 14.4 
16.20 164.00 1.36 
16.23 167.00 1.39 
16.26 170.00 1.42 



16.29 173.00 1.44 
16.32 176.00 1.42 
16.35 179.00 1.47 
16.36 180.00 13.2 
16.38 182.00 1.44 
16.41 185.00 1.44 
16.44 188.00 1.47 
16.47 191.00 1.47 
16.48 192.00 13.7 0.15 
16.50 194.00 1.47 
16.53 197.00 1.49 
16.56 200.00 1.49 13.5 
16.59 203.00 1.49 
17.02 206.00 1.49 
17.05 209.00 1.49 
17.10 214.00 1.54 
17.15 219.00 1.54 
17.17 221.00 13.5 
17.20 224.00 1.54 
17.25 229.00 1.54 
17.30 234.00 1.54 
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tijd 

(h:JtJ.v} 

kolomafvoer 12.00 
12.15 
12.19 
12.20 
12.26 
12.30 
12.48 
12.52 
12.53 
12.55 
13.00 
13.06 
13.09 
13.14 
13.21 
13.26 
13.28 
13.30 
13.31 
13.31 
13.34 
13.35 
13.35 
13.36 
13.38 
13.40 
13.41 
13.41 
13.41 
13.42 
13.43 
13.44 
13.44 
13.45 
13.46 
13.47 
13.47 
13.49 
13.51 
13.53 
13.54 

t, conc Cu conc Cr G, debiet 
ppm ppm (mS/cm) (kg/h) 

-88.00 
-73.00 
-69.00 
-68.00 
-62.00 
-58.00 2.99 
-40.00 
-36.00 
-35.00 
-33.00 
-28.00 
-22.00 
-19.00 
-14.00 
-7.00 
-2.00 
0.00 RnCu>RnCr 
2.05 4253 92 
3.15 
3.50 4203 104 
6.30 4208 94 
7.00 3.02 
7.40 
8.25 4151 104 

10.20 4250 92 
12.05 4122 100 
13.00 3.55 
13.05 
13.55 4131 96 
14.45 
15.40 4235 114 
16.00 5.79 
16.35 
17.00 3898 330 
18.20 3447 894 
19.00 8.95 
19.25 2863 1447 
21.15 2107 2193 
23.15 1485 2747 
25.40 942 3171 
26.00 8.56 

d.s. 
m% 

14.13 

16.53 

16.18 
14.76 
15.14 

14.61 
14.25 
14.35 
14.18 

14.44 

13.72 
13.60 

13.14 
11.83 
12.59 
11.07 
10.45 
10.06 
9.92 

10.05 
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13.56 28.20 628 3444 9.44 
13.59 31.50 306 3625 9.14 
14.01 33.00 0.24 
14.02 34.15 220 3818 9.73 
14.03 35.00 0.26 
14.05 37.00 0.26 
14.05 37.10 149 3838 9.31 
14.08 40.00 0.26 
14.08 40.15 137 3935 9.12 
14.10 42.00 8.57 9.10 
14. 11 43.00 0.26 
14.11 43.40 95 3822 9.21 
14.12 44.00 0.26 
14.16 48.10 103 3810 8.67 
14.17 49.00 0.54 
14.19 51.00 0.59 
14.19 51.15 84 3825 8.74 
14.20 52.05 
14.21 53.00 0.60 
14.22 54.00 0.60 
14.23 55.10 104 3806 8.85 
14.25 57.10 0.73 
14.25 57.20 0.86 
14.25 57.30 0.86 
14.25 57.40 0.86 
14.25 57.50 0.87 
14.27 59.00 0.87 
14.28 60.45 71 3827 8.35 
14.29 61.00 0.88 
14.32 64.00 5.93 8.49 
14.33 65.00 1.84 
14.34 66.30 62 3780 8.46 
14.36 68.00 1.17 
14.37 69.00 1.18 
14.43 76.00 1.46 
14.43 75.00 5.78 8.21 
14.43 75.00 42 3897 8.00 
14.45 n.oo 1.45 
14.47 79.00 1.44 
14.48 80.00 1.44 
14.49 81.45 51 3806 7.79 
14.50 82.45 
14.56 88.25 42 3722 7.83 
14.57 89.00 1.62 
14.58 90.00 1.60 
14.58 90.00 1.61 
14.59 91.00 4.14 7.98 
15.10 92.00 1.65 
15.13 95.00 1.70 
15.14 96.00 1.70 
15.15 97.00 1.69 
15.16 98.00 1.70 
15.21 113.00 31 3580 8.46 
15.21 113.00 4.33 8.79 
15.24 116.25 21 3726 8.11 
15.36 128.00 1.70 

/)0 
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15.38 130.00 1.84 
15.40 132.00 1.84 
15.42 134.00 1.84 
15.45 137.00 1.84 
15.48 140.00 1.87 
15.51 143.00 1.87 
15.54 146.00 1.87 
15.57 149.00 1.88 
16.00 152.00 1.87 
16.02 154.00 0 3855 7.82 
16.16 168.35 21 3833 1.n 
16.18 170.30 20 3805 8.02 
16.20 172.20 11 3864 7.79 
16.22 174.35 30 3864 8.41 
16.23 175.00 4.03 8.23 
16.24 176.00 32 3813 8.04 
16.25 1n.oo 
16.25 1n.35 98 3891 7.96 
16.27 179.35 416 3588 9.52 
16.28 180.00 3.60 8.48 
16.29 181.40 
16.30 182.00 1012 3046 10.55 
16.32 184.25 2035 2074 11.95 
16.35 187.00 2908 1097 13.14 
16.36 188.00 3.07 13.31 
16.36 188.35 3349 813 13.20 
16.38 190.30 
16.38 190.50 3722 488 13.51 
16.40 192.45 3888 388 13.13 
16.46 198.00 4010 234 13.40 
16.48 200.20 4009 203 12.80 
16.50 202.30 4062 1n 14.31 
16.52 204.00 3.82 13.72 
16.57 209.30 4145 159 13.23 
16.58 210.45 
17.00 212.10 4208 138 13.94 
17.01 213.00 4.15 13.91 
17.04 216.00 4231 125 13.40 
17.07 219.45 4172 121 13.53 
17.12 224.15 4210 111 13.43 
17.15 227.00 4.26 14.04 
17.15 227.30 4084 134 13.23 
17.31 243.00 41n 130 11.05 
17.46 258.00 

/)I 



Bijlage 12 

B.12. VTS-curven van de positieve stap tijdens VIS-experiment 
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Figuur B.l2. Dimensieloze VTS-curve van de tracer Cu 2
•, 

waarbij niet voor de conus gecorrigeerd is. 
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Figuur B.l3. Dimensieloze VTS-curven van de tracer Cu~·. 

waarbij wel voor de conus gecorrigeerd is. 
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