Flotatie versus sedimentatie: 'Goed is goed genoeg'

1. Inleiding
De NV Waterleidingbedrijf Zuid-HollandZuid (WZHZ), voorheen Drinkwaterleiding Rotterdam, produceert per jaar
circa 150 miljoen nr drinkwater uit oppervlaktewater en 5 miljoen m uit grondwater. Eén van de produktielokaties van
WZHZ is Kralingen, alwaar circa
45 miljoen nr drinkwater per jaar
geproduceerd wordt. Het zuiveringsproces
van de produktielokatie Kralingen is
weergegeven in afbeelding 1.
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De voorzuivering, die inmiddels circa
15 jaar in bedrijf is en bestaat uit vlokvorming (coagulatie-flocculatie) en vlokverwijdering (sedimentatie), functioneert
niet optimaal. De sedimentatie, bestaande
uit 6 zogenaamde meestroomlamellenseparatoren, verloopt uit oogpunt van
waterkwaliteit en procesvoering niet naar
wens. De PVC-lamellen zijn verouderd:
veel platen buigen door, waardoor een
onevenwichtige hydraulische belasting van
de pakketten ontstaat. Daarnaast is het
huidige sedimentatieproces gevoelig voor
debietfluctuaties. Door hechting van
vlokken aan het PVC-plaatmateriaal treedt
in korte tijd (één week) een ontoelaatbare
vervuiling op en neemt de weerstand over
het pakket toe. De vervuiling is het grootst
in de zogenaamde hydrostatische
outletbox en de opkomer onderin het
lamellenpakket. Hier is een geleidingsconstructie (knik in de lamellen) aangebracht, die het scheidingsproces tussen
slib en water bevordert (zie afb. 2).
Arbeidsintensief onderhoud is noodzakelijk om aan de gestelde effluenteisen
te kunnen blijven voldoen. Gedurende de
wekelijks benodigde schoonmaakoperatie
is de hydraulische capaciteit van de
installatie tot 80 procent gereduceerd.
Voor vervanging van de bestaande
lamellenseparatoren komen twee vlok-

Samenvatting
De NV Waterleidingbedrijf Zuid-Holland-Zuid (WZHZ) produceert op een van
haar produktielokaties, Kralingen, 45 miljoen m 3 drinkwater uit oppervlaktewater
(spaarbekkens Biesbosch). De voorzuivering, die inmiddels 15 jaar in bedrijfis en
bestaat uit vlokvorming (coagulatie/flocculatie en vlokverwijdering (sedimentatie),
functioneert niet optimaal. Voor vervanging van de bestaande meestroom PVC
lamellenseparatoren komen twee vlokverwijderingstechnieken in aanmerking:
- sedimentatie met behulp van tegenstroomlamellen (roestvast staal 3.04);
- ontspanningsflotatie (dissolved air flotation).
In 1991 heeft de WZHZ besloten beide technieken op praktijkschaal
(1.440 m 3 /uur ieder) te onderzoeken en te vergelijken met de huidige meestroomlamellen.
Beide onderzochte systemen bleken te voldoen aan de door WZHZ opgestelde
waterkwaliteitseisen.
Het flotatieproces leverde een betere en stabielere effluentkwaliteit. Daarenboven
kan het verloop van het proces (effluentkwaliteit) beter worden beïnvloed en
gestuurd.
Het sedimentatieproces heeft als voordelen de eenvoudige procesbesturing/
bediening, minder onderhoud en lagere investerings- en operationele kosten.
Bovendien is het systeem eenvoudiger in te passen in het bestaande zuiveringsgebouw en vergt een kortere inbouwtijd.
De directie van de WZHZ heeft in december 1992 besloten de huidige
meestroom lamellenseparatoren in de loop van 1993 te vervangen door tegenstroom lamellenseparatoren, gebaseerd op de filosofie: 'goed is goed genoeg'.
Op basis van de gestelde uitgangspunten en voornoemde filosofie weegt het
kwaliteits- en stabiliteitsaspect van de flotatie niet op tegen de voornoemde
positieve procesvoerings- en kostenaspecten van de sedimentatie met behulp van
tegenstroomlamellen. Dit impliceert niet dat flotatie in algemene zin moet worden
afgeschreven. Afhankelijk van de te hanteren uitgangspunten kan het op andere
lokaties een interessante optie zijn.

verwijderingstechnieken in aanmerking:
- sedimentatiemet behulp van tegenstroomlamellen, waarbij ook een voor de
toepassing geschikter materiaal wordt
gebruikt (roestvast staal 3.04). Door
toepassing van het tegenstroomprincipe
en grotere plaatafstanden (60 mm in
plaats van 25 mm) zal naar verwachting
een hoger zuiveringsrendement kunnen
worden bereikt;
- ontspanningsflotatie (Dissolved Air
notation), waarbij door luchtinbreng de
gevormde vlokken worden opgedreven.

2. Uitgangspunten
In 1991 heeft de WZHZ besloten
sedimentatie met behulp van tegenstroomlamellen en flotatie op praktijkschaal te onderzoeken en te vergelijken
met de huidige meestroomlamellen. In
afbeelding 1is met een stroomschema
aangegeven hoe de tegenstroomlamellen
en een flotatie-proefinstallatie zijn
opgenomen in het produktieproces.
Opgemerkt moet worden dat het effluent
van de tegenstroomlamellen gebruikt
wordt voor de produktie van drinkwater,
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A/b. 2 -Principeschema meestroom- en tegenstroom-lamellenseparator.

terwijl het effluent van de flotatie geloosd
wordt op het ruw water ontvangstbekken.
De roestvast stalen tegenstroomlamellenseparator (capaciteit 1.440 m /uur) is in
december 1991 ingebouwd in het
zuiveringsgebouw op/in de plaats van een
bestaande PVC-meestroomlamellenseparator. Het onderzoek naar het
functioneren van het flotatieproces heeft
plaatsgevonden in een voor dit doel
gebouwde flotatie-proefinstallatie. De
randvoorwaarden die zijn opgesteld voor
het onderzoek naar het functioneren van
de twee genoemde alternatieve vlokverwijderingstechnieken zijn weergegeven
in tabel I.
TABEL I - Uitgangspunten voorde materkwaliteit
waaraande zuiveringsprocessen minimaal moeten
voldoen.
restijzer*
troebeling
UV-extinctie-verwijdering
DOC-verwijdering
koloniegetal 22°C:
koloniegetal 37°C
aeromonas
E-coli
thermotolerante E-coli's

< 1,0 mg/l
1,5FTU
25%
25%
geen toename ten
opzichte van
ruwwater (influent)
idem
idem
idem
idem

* 1,0 mg/l streefwaarde
1,5 mg/l absoluut maximum

In het onderzoek zijn de volgende
aspecten meegenomen:
- waterkwaliteit;
- procesvoering;
- inpasbaarheid binnen het huidige
produktiebedrijf;
- ongehinderde produktie tijdens de
bouw;
- investerings- en operationele kosten.
Van januari 1992 tot juni 1992 is het
vergelijkende onderzoek uitgevoerd.
3. Vlokverwijderingstechnieken
Vlokverwijdering door sedimentatie berust

op de bezinking van vlokken met een
dichtheid groter dan water. De bezinkruimten van de produktielokatie Kralingen
bestaan uit rechthoekige betonnen
bakken, waarin PVC-lamellen zijn
opgesteld onder een hoek van 35 graden
en een onderlinge plaatafstand van 25
mm. Deze lamellenseparatoren werken als
volgt: het water stroomt van boven naar
beneden, terwijl het op de lamellen
bezonken slib naar beneden glijdt in een
slibindikker (het zogenaamde meestroomprincipe). Het slib, met een droge-stofgehalte van 5-8% wordt naar de slibdroogvelden gepompt voor verdere
verwerking.
Bij de te testen tegenstroomlamellenseparatoren stroomt het water het pakket
binnen aan de onderzijde en verlaat het
water het pakket aan de bovenzijde. De
platen staan onder een hoek van 55
graden en hebben een onderlinge afstand
van 60 mm. Het slib dat wordt afgezet op
de lamellen glijdt tegen de waterstroom in
naar beneden in de slibindikker. In
tabel II zijn de kenmerken van beide
genoemde lamellensystemen samengevat,
terwijl in afbeelding 2 de werking
schematisch is weergegeven.
De vlokvorming die voorafgaat aan de
sedimentatie bestaat uit in-line coagulatie
(statische mixer) met ijzer(III)sulfaat,
gevolgd door een mechanische flocculatie
IABEL II - Karakteristieken lamelleusystemeu.
Meestroomlamellen

Tegenstroomlamellen

Materiaal
PVC
RYS-3.04
Principe
meestroom
tegenstroom
L xBplaten
2 m x 1,7 m
3 m x 1,2 m
Helling
35°
55°
Plaatafstand
25 mm
60 mm
Aantal platen
504
576
Netto opppervlakte
1.240 n r
1.180 m2
Oppervlaktebelasting
l,16m 3 /m 2 -u.
l,22m 3 /m 2 -u.
Verblijftijd
5-8 min.
12-20 min.

in rechthoekige betonnen compartimenten, voorzien van verticale roerwerken (elektrisch aangedreven). In de
winterperiode wordt een vlokhulpmiddel
(zetmeelderivaat) gedoseerd.
Flotatieis een techniek waarbij luchtbelletjes zich hechten aan de vlokken en
een drijflaag vormen. Een deelstroom van
het water wordt onder druk verzadigd met
lucht. Deze verzadigde waterstroom
i;saturatie- of recirculatiestroom genaamd)
ondergaat een plotselinge drukverlaging,
resulterend in zeer fijn verdeelde luchtbelletjes (10-100 //m), die zich hechten
aan de verontreiniging. De ontstane drijflaag wordt door een slibschraperrol
afgescheiden.
Door de optredende turbulentie in de
expansiezone moet gestreefd worden naar
vooral stevige en kleine vlokjes. De vlokvorming in de proefinstallatie bestaat uit
coagulatie met ijzer(III)sulfaat in een
watervalmenger en flocculatie door een
horizontaal bewegend rek (hydraulisch
aangedreven). Een vlokhulpmiddel wordt
niet gedoseerd.
Het slib (1-2% droge stof) wordt eerst
naar een ontgassingstank geleid om de
bezinkeigenschappen te verbeteren.
Daarna wordt een vlokhulpmiddel
(Superfloc Al 10) gedoseerd. Via een
sedimentatie-indikker (< 5% droge stof)
wordt de slibstroom naar de slibdroogvelden gepompt voor verdere
verwerking. Het supernatant wordt
gerecirculeerd.
Voor de proefnemingen is uitgegaan van
een in 1991 opgeleverde proefinstallatie.
Op basis van de resultaten van een uitgevoerd vooronderzoek waren al twee
belangrijke procesparameters vastgesteld:
de verzadigingsdruk (circa 600 kPa) en
het recirculatiepercentage (5 à 6%). Deze
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parameters zijn als vaststaand aangenomen voor het in dit artikel
beschreven onderzoek.
4. Evaluatie procesparameters
Onderstaand worden de onderzochte
procesparameters beschreven. Het onderzoek heeft zich naast de vlokverwijdering
ook gericht op de vlokvorming en de
energie-inbreng en op het zuiveringsrendement in relatie tot de hydraulische
belasting en de watertemperatuur.
Daarnaast is onderzocht of de drie
zuiveringsprocessen (meestroom- en
tegenstroomlamellen, flotatie) een stabiele
effluentkwaliteit leveren en of het
zuiveringsslib goed te verwerken is.
Vlokvorming
De vlokvorming van de sedimentatieis
onderzocht op praktijkschaal en op
laboratoriumschaal (bekerglasproef). Als
vlokmiddel wordt op de produktielokatie
Kralingen voor de coagulatie/flocculatie,
die zowel is voorgeschakeld bij de
sedimentatie als bij de flotatie, ijzer(III)sulfaat gedoseerd. Voor beide vlokverwijderingstechnieken is geëxperimenteerd met primaire ijzerdoseringen van
5,0-9,0 mg Fe/l. Voor beide lamellensystemen geldt dat hoge doseringen
(> 7,0 mg/l) de kans op overschrijding
van het maximaal toelaatbare restijzergehalte van 1,5 mg Fe/l vergroten. Lage
doseringen (< 6,0 mg/l) geven een te lage
verwijdering van DOC (< 25%). De
optimale dosering was 6,5 mg Fe/l. De
meestroomlamellen zijn gevoeliger
gebleken voor verandering van de ijzerdosering dan de tegenstroomlamellen.
Uit /7otohc-bekerglasproeven en uit onderzoek op praktijkschaal is vastgesteld dat
het beste zuiveringsresultaat werd behaald
bij een dosering van 5,0 mg Fe/l. De
verwijdering van organische stof bij
flotatie neemt significant af bij doseringen
beneden de 5,0 mg Fe/l.
Naast bekerglasproeven met ijzer(III)sulfaatdosering zijn proeven uitgevoerd
met aluminium(III)sulfaat en polyaluminiumchloride (PAG). Voor beide
stoffen was de optimale dosering 3,0 mg
Al/l, resulterend in rest-Al gehaltes van
0,22 mg Al/l (PAO en 0,43 mg Al/l
(Al(III)sulfaat).
Energie-inbreng
Met behulp van een bezinkproef is op
praktijkschaal de werking van de vlokvorming onderzocht, die voor de lamellenseparatorenis geplaatst. Voor dit onderzoek is de energie-inbreng van de roerwerken en de energieverdeling over de
vlokvormingscompartimenten gevarieerd.

TABEL III - Behaalde bandbreedte hydraulische belasting (Q)processen, metbijbehorende oppervlaktebelasting (s)
enmcsbelasting (mb) (x = verblijftijd).
Henheid
Meestroomlamellen
1'egenstroomlamellen
Flotatie-eenheid 9
Flotatie-eenheid 8

Q
(m3/u.)

(m3/m2-u.)

600-1.080
600-1.550
300-480
300-480

0,48-0,87
0,51-1,30
11,2-18,0
4,7-7,5

mb
(m /nvu.)

Vlokvorming

Vlokverwijdering
5-8
12-20
8-13

28-48
24-41
20-30

127-194
30-48

TABEL IV - Overzicht van de statistisch bewerkte zuivcringsrcsultaten.
Parameter

Meestroomlamellen
10°/»

restijzer (mg/l)
troebelingsgraad
(FTU)
D O C (mg/l) 2
UV-extinctie
(/m)3

Mediaan 90%

Tegenstroomlamellen
n

10%

Mediaan 90%

Flotatie

nï

10%

Mediaan 90%

ni

1,01

1,24

1,82

59

1,04

1,24

1,52

51

0,82

1,20

1,42

44

0,53
2,43

0,63
2,70

1,21
2,97

32
22

0,58
2,60

0,70
2,80

0,97
3,10

52
21

0,49
2,33

0,84
2,70

1,03
2,94

18
22

4,58

5,30

6,10

15

4,74

5,40

5,80

10

4,60

5,20

6,40

9

n = aantal waarnemingen
2
DOC mediaanwaarde influent: 3,50 mg/l
3
UV-extinctie mediaanwaarde influent: 8,10 m

Uit het onderzoek bleek dat verhoging van
de energie-inbreng van G = 45 s - 1 tot
G = 65 s~', in combinatie met een gelijkmatiger inbreng van de energie over de
compartimenten, een rendementsverbetering voor restijzer opleverde van
ongeveer 10%.
Met de/Zotafte-proefinstallatie was het niet
mogelijk de energie-inbreng per
individueel compartiment te regelen. Uit
experimenten waarbij de energie-inbreng
van de roerwerken werd gevarieerd, bleek
dat een maximale energie-inbreng (G =
100 s~') de beste resultaten opleverde.
Zuiveringsrendement
Het zuiveringsrendement van de drie
vlokverwijderingstechnieken is getoetst
aan de gestelde kwaliteitsdoelstellingen
(tabel I). Deze kwaliteitsdoelstellingen zijn
door W'ZHZ opgesteld vanuit een
integrale benadering van de gehele
zuivering. De te onderzoeken voorzuivering moet namelijk een effluent
leveren dat kwalitatief goedgenoegis om

door de volgende zuiveringsstappen
(ozonisatie, dubbellaagsfiltratie, actiefkoolfiltratie) verder gezuiverd te worden
tot drinkwater. De van januari tot juni
1992 verzamelde resultaten zijn statistisch
bewerkt en gepresenteerd in tabel III en
IV. Uit tabel IV blijkt dat het effluent van
de tegenstroomlamellen en het flotaat
beide voldoen aan de gestelde kwaliteitsdoelstellingen voor organische stofverwijdering (UV-extinctie) en de
troebelingsgraad (FTU). De gewenste
verwijdering van ijzer tot een maximale
effluent-concentratie van 1,5 mg Fe/l
wordt ook gerealiseerd. De meestroomlamellen voldoen hieraan echter niet te
allen tijde. Voor de tegenstroomlamellen
is de streefwaarde van 1,0 mg Fe/l bij met
name hoge temperaturen regelmatig overschreden.
In vergelijking met de meestroomlamellen
hebben de tegenstroomlamellen bij een
gelijke hydraulische belasting een beter
zuiveringsrendement, waarbij opgemerkt
wordt dat de meestroomlamellen veel
vaker (wekelijks tegenover eens per

TABEL V- Vergelijkingproccstechnische kenmerkenvan dedriezuiveringsprocessen.
Parameter
Procesvoering
- besturing
- bediening
- debiet
- chemicaliënverbruik
- energieconsumptie
Bedrijfszekerheid
- werktuigbouw
- hydrauliek
- elektrotechniek

Meestroomlamellen

Tegenstroomlamellen

++

i+

•

+/++
+
nvt
+

Onderhoud
- periodiek
- storingen
- vervanging
++ zeer voordelig
+
goed/voordelig
+ / - twijfelachtig

slecht/nadelig
zeer nadelig

+
+/++

Flotatie

+
+/+
+

+
nvt

+

+/-

+
+
+

+/+/-
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kwartaal) schoongemaakt moeten worden.
De flotatie-proefinstallatie heeft bij een
gemiddeld hogere hydraulische belasting
betere resultaten opgeleverd dan de
tegenstroomlamellen. Bovendien is
gebleken dat de restijzergehalten minder
fluctueren. Flotatie is daarom een stabieler
proces dan sedimentatie met meestroomof tegenstroomlamellen en biedt bovendien meer mogelijkheden in de sturing
van het zuiveringsproces.
Overigeprocesparameters
De bacteriologische kwaliteit van het effluent
van alle drie de installaties blijkt
voldoende stabiel te zijn ten opzichte van
het influent. Bij de flotatie namen de
koloniegetallen vrijwel altijd aften
opzichte van het influent, bij de lamellenseparatoren niet.
De temperatuur is een belangrijke externe
factor die het vlokvormings- en vlokverwijderingsproces beïnvloedt. De
flotatie bleek bij hogere temperaturen
(12-19°C) beter te verlopen, wal
theoretisch te verklaren is door de afname
van de viscositeit van het water en een
hogere stijgsnelheid van de luchtbelletjes.
Sedimentatie door tegenstroomlamellen
verliep bij lage temperaturen (< 12°C)
alleen goed door dosering van een vlokhulpmiddel (WISPRO, 0,3-0,5 mg/l). De
verbetering van de effluentkwaliteit bij
hogere temperaturen is minder groot dan
bij flotatie.
Snelle debietfluctuatics hadden bij de tegenstroomlamellen een significant negatieve
invloed op de effluentkwaliteit, terwijl hel
flotatieproces relatief ongevoelig was voor
snelle debietfluctuaties. Ook snelle
veranderingen van de primaire ijzerdosering
hadden een negatieve invloed op de
effluentkwaliteit van de tegenstroomlamellen. Ook hier bleek het flotatieproces
minder gevoelig te zijn.
De verwerking van het op de tegenstroomlamellen bezonken slibwas gemakkelijker
dan de verwerking van het bij de flotatie
gevormde slib. Flotatieslib moet, alvorens
het kan worden ingedikt, worden ontgast.
Bovendien is het droge-stofgehalte van

het flotatieslib (1-4%) lager dan het op de
lamellen bezonken slib (5-8%).
5. Evaluatie procesvoering
De evaluatie van de tegenstroomlamellen
en de flotatie in vergelijking met de
huidige meestroomlamellcn heeft plaatsgevonden op basis van de criteria zoals
weergegeven in tabel V. De tegenstroomlamellen kennen slechts één procesparameter die beïnvloed kan worden, te
weten de oppervlaktebelasting. Flotatie
kent meer procesvariabelen, en is daarom
beter te beïnvloeden. Nadeel is de grotere
storingsgevoeligheid door de benodigde
elektro-mechanische apparatuur en de
complexere meet- en regeltechniek.
Hierdoor is het flotatieproces ook onderhoudsgevoeliger. Periodiek onderhoud
aan de elektro-mechanische apparatuur
zal nodig zijn. De onderzochte tegenstroomlamellen vergen slechts minimaal
(simpel) onderhoud. Naar verwachting is
één schoonmaakoperatie per kwartaal
afdoende voor de tegenstroomlamellen.
Gebleken is dat de tegenstroomlamellen
gevoeliger zijn voor debietvariaties.
Flotatie is minder gevoelig en het
zuiveringsproces is stabieler.
Bovendien kent het flotatieproces meer
sturingsmogelijkheden om het
chemicaliënverbruik te optimaliseren. Een
vlokhulpmiddel hoeft niet te worden
gedoseerd.
Flotatie vergt vier maal zoveel energie dan
tegenstroomlamellen. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de hogere energieinbreng tijdens de vlokvorming en de
saturatie van het recirculatiewater.
Tegenstroomlamellen vergen slechts
energie-inbreng in de vlokvorming en het
verpompen van het water.
6. Financiële consequenties
Bij berekening van de financiële
consequenties is uitgegaan van inbouw
van het nieuwe zuiveringssysteem (tegenstroomlamellen of flotatie) in het
bestaande zuiveringsgebouw. Hen
volledige nieuwbouw vindt dus niet plaats.
Door inbouw in het bestaande zuiveringsgebouw zijn de bouwkundige kosten in
vergelijking tot nieuwbouw gering, te
weten f250.000 voor tegenstroomlamellen
en f 625.000 voor flotatie. De totale

TABEL VI- - Oi 'erzieht•vanie totale jaarlijks•e kosten.
Kostenpost

Tegenstroom lameller t

Flotatie

kapitaal
chemicaliën
energie
personeel
onderhoud materiaal*1

Uil/jaar
352.000
144.000
107.000
16.000
19.000

Hfl/m3
0,0080
0,0033
0,0024
0,0004
0,0004

1lil/jaar
930.000
53.000
360.000
135.000
40.000

Hfl/m3
0,0211
0,0012
0,0082
0,0031
0,0009

Totaal

638.000

0,0145

1.518.000

0,0345

investeringskosten bedragen voor tegenstroomlamellen (5 eenheden à 1.440 mV
uur elk; 1eenheid is al ingebouwd)
ongeveer f 2,8 miljoen en voor flotatie (6
eenheden à 1.440 m 3 /uur elk) f7,5
miljoen. In tabel VI zijn de totale jaarlijkse
kosten voor beide systemen weergegeven.
Het tegenstroomlamellenproces zal
ongeveer 1,5 cent kosten per m te
behandelen water, terwijl het flotatieproces wordt geraamd op 3,5 cent/m\
7. Conclusie: Goed is goed genoeg
De voorzuivering, bestaande uit vlokvorming gevolgd door sedimentatie met
behulp van meestroomlamellen, van de
produktielokatie Kralingen van WZHZ is
aan vervanging toe. Gesteld kan worden
dat de op praktijkschaal onderzochte alternatieve zuiveringsprocessen, te weten
tegenstroomlamellenseparatoren en
ontspanningsflotatie beide voldoen aan de
door WZHZ gestelde criteria. Bij het
onderzoek heeft de vergelijking van beide
systemen voorop gestaan, niet een zeer
uitputtende procestechnologische
optimalisatie.
Het flotatieproces geeft gemiddeld
genomen een betere en stabielere
effluentkwaliteit. Het proces is beter te
beïnvloeden/sturen dan het sedimentatieproces.
Uit oogpunt van procesvoering, onderhoud, investerings- en operationele kosten
zijn de tegenstroomlamellen echter te
verkiezen boven flotatie. De nagenoeg
volledige inpasbaarheid van de tegenstroomlamellen in het bestaande
zuiveringsgebouw en de tijd die gemoeid
is met de inbouw spreken ook voor dit
systeem. De inbouw zal resulteren in een
nagenoeg ongehinderde bedrijfsvoering.
De effluentkwaliteit van de tegenstroomlamellen is voorts goedgenoegvoor de
resterende zuivering om er drinkwater van
te maken.
Op basis van de gestelde uitgangspunten
en de filosofie 'goed isgoedgenoeg'weegt
het kwaliteits- en stabiliteitsaspect van de
flotatie niet op tegen de voornoemde
positieve procesvoerings- en kostenaspecten van de sedimentatie met behulp
van tegenstroomlamellen. Dit impliceert
niet dat flotatie in algemene zin moet
worden afgeschreven. Afhankelijk van de
te hanteren uitgangspunten kan het op
andere lokaties een interessante optie zijn.
In december 1992 heeft de directie van de
WZHZ besloten om in 1993 over te gaan
tot het inbouwen van tegenstroomlamellen in de 5 resterende bezinkruimten
waar nog meestroomlamellen aanwezig
zijn.
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