Onderzoek van de belgrootte bij flotatie-indikking

1. Inleiding
De behandeling van het slib dat
bij de zuivering van afvalwater vrijkomt,
neemt op de hedendaagse rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) een
belangrijke plaats in. Gestreefd wordt naar
een zo groot mogelijke reductie van het
slibvolume door vergaande ontwatering.
De eerste stap van deze ontwatering
wordt gevormd door de indikking van het
slib. Voor de belasting (en dus de
werking) van de daarop volgende
processtappen is het van belang dat de
indikking zo goed mogelijk geschiedt.
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Bij de zuivering van afvalwater wordt
veelal gebruik gemaakt van het actiefslibproces. De indikking door middel van
bezinking van het surplusslib - het slib dat
vrijkomt bij dit proces - verloopt niet altijd
naar wens. Een alternatief voor deze
gravitatie-indikking van surplusslib is de
flotatie-indikking. Bij deze toepassing van
het flotatieproces wordt algemeen gebruik
gemaakt van dissolved-air flotation.
Bij dissolved-air flotation (DAF) wordt
een deelstroom, het dispersiewater, onder
hoge druk met lucht verzadigd en vervolgens met het surplusslib in de flotatieruimte gebracht (zie afb. 1). In de flotatietank heerst atmosferische druk, waardoor,
na ontspanning, het dispersiewater oververzadigd met lucht raakt en het teveel
aan lucht als kleine belletjes uit de
vloeistof ontsnapt. De luchtbelletjes
hechten zich aan de slibdeeltjes en
vormen bel/slib-agglomeraten met een
dichtheid lager dan die van water; deze
agglomeraten stijgen naar het oppervlak
van de tank en vormen daar een drijflaag.
Tijdens het flotatieproces verheft de
drijflaag zich steeds verder boven het
wateroppervlak als gevolg van de aanvulling door lichte deeltjes van onderaf.
Door de drainage van het aanhangende
water uit de drijflaag neemt het drogestofgehalte toe; zodoende wordt de
indikking bereikt.
Het ingedikte slib wordt geruimd met
behulp van een schraper en samen met
het eventuele bodemslib afgevoerd

Samenvatting
De resultaten die in Nederland met de flotatie-indikking van surplusslib worden
behaald, blijven achter bij de verwachtingen; in plaats van 4,5% wordt, zonder
polymeertoevoeging, een droge-stofgehalte van ca. 3% bereikt.
Dit onderzoek, uitgevoerd naar de mogelijke verbetering van de flotatie-indikking,
heeft zich gericht op de belgrootte(verdeling), een aspect dat in praktijk nog
onvoldoende kon worden onderzocht.
Bij metingen van de belgrootte en belconcentratie op laboratoriumschaal bleken
door de aanwezigheid van een slang achter het ontspanningsventiel de gevormde
bellen met een factor 2 à 3 in grootte toe te nemen, namelijk van 50 tot
100-150 firn. Deze resultaten gaven aanleiding tot een onderzoek naar de
belgrootte op de praktijk-indikker van de rwzi Zwolle. De nadelige effecten die
op laboratoriumschaal optraden, bleven bij de praktijkproeven evenwel
achterwege; de belgrootte bedroeg daar 45-60 firn..

(meestal) naar de gistingstank. IIet afgescheiden water wordt teruggevoerd naar
de voorbezinktank van de rwzi.
De factoren die invloed hebben op het
indikkingsproces, zijn onder andere:
- de droge-stofbelasting;
- de lucht/droge-stofverhouding
(air solids ratio);
- de drijflaagruiming;
- de slibvolume-index;
- toepassing van chemicaliën.

meer inzicht te krijgen in deze grootheid is
nader onderzoek verricht, zowel op
laboratoriumschaal als in de praktijk [1].
2. Praktijkervaringen in Nederland
In Nederland wordt het flotatieproces op
vier rwzi's toegepast voor de indikking
van surplusslib, namelijk te Bath, Zwolle,
Horstermeer en 's-Hertogenbosch; alle
installaties zijn gerealiseerd in de periode
1983-1985. Nadere bijzonderheden zijn
vermeld in tabel I.

De vakgroep Gezondheidstechniek en
Waterbeheersing van de TU Delft voert
onderzoek uit naar de mogelijke verbetering, anders dan met polymeerdosering, van de flotatie-indikking van
surplusslib.

Tabel 1 - Installaü 's metflotatic -indikkingm
Nederland.
Rwzi

Bath
Zwolle
Horstermeer
's-Hertogenbo; ch

Een aspect dat in de praktijk tot nu toe
onvoldoende kon worden onderzocht, is
de belgrootte(verdeling). Deze grootheid
heeft naar verwachting zeker invloed op
de werking van het flotatieproces. Om

1
2

Grootte
i.e.
400.000
150.000
140.000
400.000

Indikgraad
bij op1991
start %ds %ds
2,3
3,9'
3,0
3,0

onderbelast
met polymeerdosering

Afb. 1-Schema van een flotatie-indikker.
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Naar aanleiding van de resultaten die met
het flotatieproces in Zweden en Engeland
waren behaald, was de verwachting dat
met de installaties, zonder toevoeging van
polymeren, een indikgraad van 4,5% ds
kon worden verkregen.
Na de tegenvallende resultaten bij de
ingebruikname van de installaties (tabel I)
is er op de verschillende rwzi's
geëxperimenteerd met de bedrijfsvoering
van de indikkers. Onderzoek is onder
andere verricht naar de gemiddelde
schrapersnelheid en de lucht/droge-stofverhouding. Daarnaast zijn aanpassingen
aan de slibinvoer en de sliboverstort
uitgetest. De meeste onderzoeken leidden
echter niet tot drastisch betere resultaten.
Uiteindelijk bleek de toevoeging van
polymeer aan het slib de enige manier te
zijn om tot aanvaardbare indikresultaten
te komen.
3. Belangrijke aspecten bij het
flotatieproces
Een literatuuronderzoek naar de factoren
die het flotatie-proces beïnvloeden heeft
de volgende bevindingen opgeleverd.
Verzadigingvan hetdispersiewater
Bij het (DAF-)flotatieproces wordt
gebruik gemaakt van de grotere oplosbaarheid van lucht in water bij hogere
druk.
De hoeveelheid lucht die in het water kan
worden opgelost, volgt uit de wet van
Henry:
Q = kH*P
waarin
C s = verzadigingsconcentratie van het
gas in water (g/m 3 )
k H = coëfficiënt van Henry
g/m 3 *Pa)
P = partiële druk van het gas (Pa).
De coëfficiënt van Henry (k H ) is afhankelijk van de temperatuur en het soort gas.
De hoeveelheid lucht die per volumeeenheid dispersiewater in de flotatietank
wordt ingebracht is, naast de druk,
afhankelijk van:
- het verzadigingsrendement, onder
andere afhankelijk van het type
verzadigingseenheid;
- de samenstelling van de lucht; door het
stikstofrijker worden van de lucht in de
beluchter kan de oplosbaarheid met circa
9% afnemen;
- het ontspanningsrendement.
Hechting van belen vlok [1,2,3,4,5]
Na de menging van het surplusslib met
het dispersiewater, die plaatsvindt in de
slibleiding vlak voordat deze uitmondt in
de flotatietank, is het van belang dat de
bellen en slibvlokken samenklonteren tot
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Hierdoor wordt de kans op een ontmoeting van een bel en een slibdeeltje
vergroot;
- door de hoge stijgsnelheid van grote
bellen ( > 2 mm) de afschuifkrachten die
op een opstijgend bel-vlokagglomeraat
werken, zo groot zijn dat breuk van de
vlok kan optreden.

Aß. 2 - Adsorptie van een luchtbel aan een vast
oppervlak.

agglomeraten (met een dichtheid lager
dan die van water).
De hechting tussen bel en vlok kan op
twee manieren plaatsvinden.
- Het opnemen van de bel in de vlok.
Hechtingskrachten spelen in dit geval
geen rol, omdat de bel in de vlokstructuur
wordt ingevangen. De kans hierop neemt
toe naarmate de vlok groter en onregelmatiger is.
- Adsorptie van de bel aan de buitenkant
van de vlok.
De hechting kan tot stand komen doordat
de vlok dient als kern voor de belvorming
of door een interactie tussen de bel en de
vlok. In beide gevallen ontstaat een driefasen-grensvlak, dat kan worden gekarakteriseerd door grensvlakspanningen en
een contacthoek (afb. 2); de luchtbel
neemt een zodanige vorm aan dat de
potentiële energie in de grensvlakken
tussen de drie fasen een minimale waarde
heeft.
Of bij contact tussen bel en vlok ook
werkelijk een agglomeraat wordt gevormd,
is onder andere afhankelijk van de grootte
van de bellen en de grootte en de aard
van de slibvlokken. Daarnaast kan de
hechting worden bevorderd door middel
van chemicaliën.
Belgrootte
Het is van belang dat de gevormde bellen
klein (< 100-120 firn) zijn, omdat
- bij kleine bellen een kleinere contacthoek mogelijk is dan bij grote bellen
(adsorptie);
- kleine bellen gemakkelijker worden
ingevangen in de vlok;
- de botsings- en hechtingskans, tussen
een bel en een deeltje, meer dan
evenredig toeneemt met het aantal bellen
en onafhankelijk is van de beldiameter.
Bij een gegeven luchthoeveelheid moet
dus naar een zo klein mogelijke beldiameter worden gestreefd, om de belconcentratie toe te laten nemen;
- kleine bellen een geringere stijgsnelheid
hebben dan grote bellen, waardoor de
verblijftijd in de flotatieruimte groter is.

Aard engrootte van de vlok
De aard en de structuur van de vlok
bepalen welke hechtingsvormen mogelijk
zijn en - bij adsorptie - wat de maximale
belgrootte is waarbij nog hechting
mogelijk is.
De botsingsefficiëntie is (minstens)
evenredig met de deeltjesgrootte in het
kwadraat. Daarnaast is ook de stevigheid
van de vlok van belang, omdat door de
krachten, die tijdens het opstijgen op het
bel-vlokagglomeraat werken, breuk van de
vlok kan optreden.
Chemicaliën
De hechting tussen bel en vlok kan
worden bevorderd door de toevoeging
van chemicaliën die werken als collectoren. Een collector is een lang molecuul,
waarvan het ene deel hydrofiel en
chemisch actief is en het andere deel
hydrofoob en chemisch inactief. Het
hydrofiele deel keert zich naar de vaste
stof en het hydrofobe deel naar de vloeistofkant en maakt het geheel hydrofoob.
Voor de conditionering van slib worden
vaak organische polymeren (polyelectrolyten) gebruikt. Het polyelectrolyt bindt
de slibdeeltjes, waardoor grotere vlokken
worden verkregen en werkt tevens als
collector, waardoor het oppervlak van de
vlokken hydrofoob wordt. Beide effecten
bevorderen de hechting tussen bel en
vlok.
4. Belgrootte en belvorming
De tegenvallende werking van de
praktijk-indikkers, wanneer deze zonder
polymeer worden bedreven, kan worden
veroorzaakt door een slechte hechting
tussen de bellen en de slibvlokken. Een
belangrijke factor bij de hechting, de
belgrootte, wordt in sterke mate bepaald
door de belvorming; enkele aspecten van
de belvorming worden nader besproken.
Ontstaan van de bel[\\
De vorming van de luchtbellen tijdens de
plotselinge drukverlaging, die in de nozzle
of het ventiel plaatsvindt, is waarschijnlijk
het gevolg van cavitatie.
Cavitatie is het groeien (exploderen) van
een bel door drukverlaging, gevolgd door
het imploderen en uiteenvallen van de
ontstane bel in enkele tientallen kleine
belletjes.
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Invloed van de nozzle op debelvorming [6,7]
Onderzoeken naar de werking van nozzles
die bij de drinkwaterbereiding worden
toegepast geven het belang aan van een
goede constructie van de nozzle, met
name van het gedeelte dat zich na de
ontspanopening bevindt (de uitstroomtuit). Een slecht geconstrueerde nozzle zal
aanleiding geven tot een onvolledige
ontspanning en tot coalescentie.

Afb. 3 -Drukvalover
een nozzle.
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5. Methode voor het meten van de
belgrootte
Voor het meten van de belgrootte is
gebruik gemaakt van de flotatie-opstelling
in het Laboratorium voor Gezondheidstechniek van de TU Delft. De opstelling
bestaat uit een flotatiekolom en een
luchtverzadigingseenheid. De verzadiging
gebeurt door middel van een venturibeluchter, met een verzadigingsrendement
van circa 97%.Voor het dispersiewater
wordt gebruik gemaakt van leidingwater.
De kolom is gemaakt van perspex, is 150
cm hoog en heeft een inwendige diameter
van 29 cm.
Bij de metingen kan het ventiel of de
nozzle op een steun in de flotatiekolom
worden geplaatst en met behulp van een
stang van bovenaf worden geregeld. Het
ventiel kan ook buiten de kolom worden
geplaatst. De invoer gebeurt in dat
geval aan de onderzijde van de kolom via
punt A; zie afb. 4.
Boven in de kolom bevindt zich een aftappunt in de kolomwand, waarmee een
deelstroom van het met bellen verzadigde
water kan worden afgetapt en door een

/

Door een zeer groot drukverval over een
vernauwing (nozzle, ventiel) kan cavitatie
ontstaan (afb. 3):
Po + ievo 2 = P k + ißvk2 (Bernoulli),
en omdat geldt vk »

v0

Pk=Po - W
waarin
P 0 , v 0 = druk resp. snelheid voor de
vernauwing;
P k , vk = druk resp. snelheid ter plaatse
van de vernauwing.
Benedenstrooms van de vernauwing
ontstaat een turbulente mengzone. Aan de
grote snelheidsfluctuaties in deze zone zijn
hoge drukfluctuaties gekoppeld en, omdat
de druk in de straalstroom P k laag is (bij
zeer hoge snelheid v k ), kunnen plaatselijk
negatieve drukken ontstaan. Omdat water
zeer goed bestand is tegen deze trekkrachten, ontstaan caviteiten (bellen) daar
waar sprake is van 'zwakke plekken'
(bijvoorbeeld verontreinigingen, onregelmatigheden aan de wand).

totale luchtgehalte in de flotatieruimte laag
is en, omdat de bellen de stroomlijnen van
het water volgen en daardoor niet kunnen
botsen.
De kans op coalescentie kan worden
verminderd door het toevoegen van
oppervlaktespanningverlagende stoffen.
Invloed van dedrukval op de belvorming
[5, 6, 7]
De belgrootte neemt af naarmate de
drukval bij het ontspanningselement
groter is, dus wanneer de verzadigingsdruk wordt verhoogd. De minimale
diameter, gemeten als gemiddelde, blijkt
echter bij 40 à 50 /j.m te liggen.
Naast de invloed op de belgrootte is de
druk natuurlijk bepalend voor de hoeveelheid lucht die vrijkomt bij ontspanning,
omdat de verzadigingsconcentratie van
lucht in water evenredig oploopt met de
druk.

o r<i

Groeivan debel[1, 5, 6]
Bij de ontspanning van het dispersiewater
zullen in het algemeen kleine bellen
ontstaan, maar door de volgende factoren
kunnen deze bellen nog in grootte
toenemen.
- Opname van lucht uit de (oververzadigde) hoofdstroom.
Naarmate de belvorming minder volledig
is, blijft de hoofdstroom meer oververzadigd en zal de kans op gastransport
naar de bellen toenemen.
- Afname van de hydrostatische druk.
De invloed hiervan op de belgrootte is bij
de waterdiepte die in praktijk wordt
toegepast verwaarloosbaar.
- Coalescentie.
Dit is het samensmelten van bellen. In
praktijk is gebleken dat coalescentie veelal
optreedt in het turbulente gebied bij de
nozzle en dat coalescentie in de flotatieruimte zelf is te verwaarlozen , omdat het
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kolom
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33-

aftap
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bovenaanzicht

reflectie

flitser

cuvet geleid. Van de bellen in het cuvet
kan een foto worden gemaakt, waarmee
later de belgrootte en belconcentratie
worden bepaald. Het aftappunt bestaat uit
een perspex buisje (7 mm in doorsnede),
dat 7,5 cm in de kolom steekt. De aftap
bevindt zich 1m boven het instroompunt
onder in de kolom; zie aft. 4. Als het
ventiel in de kolom staat, bedraagt de
afstand tussen het ventiel en het aftappunt 60 cm.
De opstelling voor het fotograferen van de
bellen in het cuvet is weergegeven in
aft. 5. Het bepalen van de belgrootte en
de belconcentratie aan de hand van de
fotonegatieven is gedaan met behulp van
een automatisch beeldbewerkingsapparaat, de Magiscan (Joyce Loebl).
Het tellen en meten van de bellen met
behulp van beeldbewerking is bij grote
aantallen metingen een aantrekkelijk
alternatief voor het meten 'met de hand'.
De foto's moeten dan echter wel van
goede kwaliteit (scherp en goed contrast)
zijn en de belconcentratie mag niet te
hoog zijn, omdat samengeklonterde bellen
moeilijk zijn te scheiden.
6. Metingen in het laboratorium
De bedoeling van het laboratoriumonderzoek is voorspellingen te doen over
de effecten die in de praktijk zouden
kunnen optreden.
De ontspanning van het dispersiewater
gebeurt bij de flotatie-indikkers van
Horstermeer, Zwolle en Bath met behulp
van klepventielen. Na de ontspanning
wordt het dispersiewater van twee kanten
in de slibleiding (4 stuks per tank)
gevoerd. Dit is weergegeven in aft. 6. Bij
de installatie van Bath wordt het slib,
anders dan in de afbeelding, op circa V3
van de lengte van de tank ingevoerd.
Het vermoeden was gerezen dat de
aanwezigheid van de leiding achter het
ventiel, vóór de menging van het dispersiewater met het slib, aanleiding zou
geven tot groei van de bellen door
coalescentie en opname van lucht uit de
vloeistof.

Aß. 5 - Opstelling van de
foto-apparatuur.

afstand A:
12 cm in H'meer
(Bath)
64 cm in Zwolle

Aß. 6 - Het ontspanningssysteem in de praktijk;
rwzi Horstermeer, Zwolle,
(Bath).

zijaanzicht

gekozen, dat de verblijftijden en de
stroomsnelheden in de slang overeenkwamen met de ontwerpsituatie van de
installaties van Horstermeer en Zwolle.

In het laboratorium is onderzocht of dit
soort verschijnselen inderdaad kunnen
optreden.
Dit is gedaan door bij verschillende
drukken en debieten de belvorming te
meten, die wordt verkregen met alléén het
ventiel en te vergelijken met de belvorming, die onder dezelfde omstandigheden wordt verkregen, wanneer achter
het ventiel slangen van verschillende
lengte en diameter zijn geplaatst.
De debieten en de afmetingen van de
slangen achter het ventiel zijn zodanig

Bij de metingen is gebruik gemaakt van
een naaldventiel (Econosto), omdat een
voldoende klein model klepventiel niet
verkrijgbaar was. Ter vergelijking zijn ook
metingen gedaan met een (kleinst
verkrijgbaar) klepventiel en een schaalmodel van de Haagse nozzle.
De laboratoriumproeven leverden de
volgende resultaten op (zie ook tabel II).

Tabel II - Mediaan van de belgrootte voor diverse situaties.
Slang

Naaldventiel

-

lengte (cm)
diameter (mm)

10
4

druk debiet
(bar) (l/h)
44
75
44
100
44
50
4i
5

75
44
100
44
50
44

6,2

60
4

60
10

Klepvent.

Nozzle

-

-

-

63
1,5

-

-

-

75
2,4

58
1,5

40
1,2

mediaan van de belgroo tte (jtm)
44 standaardai'wijking Qim)

50
3,5

10
10

75
44
100
44

107
6,0
84
4.2
57
1,6

96
2,1
93
3.4
109
3,6

94
2,6
11 1
6,1
114
3,7

143
11
121
12
152
14

122
8,8
131
5,8
121
7,2

74
1.9
52
1,0
51
1,1

86
1,6
107
2,9
92
2,8

121
4,2
103
2,2
110
3,8

135
8,6
119
8,0
146
17

72
5,4
86
4,4
116
11

43
1,0
49
1,2
38
0,7

75
3,0
80
2.6
76
2,3

97
3.8
92
3.5
91
2,4

150
19
129
10
102
8,4

84
3,7
75
2,0
86
2,9

-

-

47
1,1

39
0,8

_

_

39
0,9

33
0,6
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Afb. 7-Relatie tussen belgrootte (mediaan)enverzadigingsdruk (lab-proef,
naaldventielzonderslang, debiet 50, 75en WOl/h).

Afb. 8 - Verdelingsfunctie van debelgrootte (lab-proef, naaldvcntielzonderslang,
debiet 100l/h.druk 5 bar).

Helgrootte
In afb. 7 is voor het naaldventiel (zonder
slang) het verband tussen de mediaan van
de belgrootte en de verzadigingsdruk
gegeven, bij verschillende waarden van
het debiet. Uit afb. 7 blijkt dat de
belgrootte afneemt bij een toename van
de verzadigingsdruk en bij een toename
van het debiet.
De invloed van het debiet op de
belgrootte wordt kleiner naarmate de
verzadigingsdruk hoger is en is bij 6,2 bar
nauwelijks meer aanwezig.
Een representatief voorbeeld van de
belgrootteverdelingen die met het ventiel
worden verkregen, is weergegeven in
afb. 8. Het betreft hier de verdeling bij
5 bar en 100 l/h.

het beperkte aantal metingen waaruit de
verdelingen zijn bepaald.
In afb. 9c zijn de vijf belgrootteverdelingen cumulatief weergegeven;
hierin is te zien dat de lijn steeds vlakker
gaat lopen naarmate de slanglengte
toeneemt, wat duidt op een verschuiving
van de verdeling naar grotere diameters.

In tabel II is te zien dat de beldiameter in
bijna alle gevallen toeneemt door de
plaatsing van de slang achter het ventiel.
Zeker wanneer 'goede' ( < 60 firn)
belgroottes worden gevonden in situaties
zonder slang, is de verslechterende
invloed van de slang significant en leidt
dan duidelijk tot grotere bellen.

Afb. 9- Helgrootte voor
diverse situaties
(lab-proef, debiet 100l/h,
druk 5 bar);9aen 9b:
verdelingsfuncties,
9c: cumulatief

Hoe de belgrootteverdeling verandert
door de plaatsing van de slangen achter
het ventiel is te zien in afb. 9.
In afb. 9a zijn de verdelingen gegeven
zoals die bij 5 bar en 100 l/h zijn
gevonden met het naaldventiel zonder
slang en met de twee korte slangen (10
cm); er is een duidelijke verschuiving te
zien naar de grotere diameters bij de
situatie met slang.
In afb. 9b zijn de verdelingen gegeven van
het naaldventiel met de lange slangen (60
cm); het grillige verloop is te wijten aan

-

Belconcentratie
De belconcentratie is omgekeerd evenredig met de belgrootte, zodat de relaties
die bij de belgrootte zijn gevonden ook
gelden voor de belconcentratie. Verhoging
van de druk en het debiet leidt bij het
ventiel zonder slang tot een hogere
belconcentratie. Met een slang achter het
ventiel neemt de belconcentratie af en is

er geen duidelijke relatie meer met het
debiet en de verzadigingsdruk. Ken relatie
tussen de belconcentratie en de afmetingen van de slang is niet gevonden.
Vrijkomend luchtvolume
Uit de belgrootteverdeling kan een
schatting worden gemaakt van het luchtvolume dat vrijkomt bij de ontspanning.
De berekende waarden van de vrijkomende luchtvolumina blijken echter
slechts 0,03 tot 2,2% te bedragen van de
maximale volumina die theoretisch vrij
kunnen komen.
Dit grote verschil kan worden verklaard
door de verdunning van de belconcentratie die optreedt in de kolom, als gevolg
van het opstijgen en uittreden van de
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label III - Verdunningvan de heiconcentratie.
Debiet

Verblijft Concentratie
Beldia- Stijgmeter
snelheid in kolom t.o.v. max.
(jjm)
(m/h)
(min)
%

(l/h)

10
50
100
150
10
50
100
150

100

50

0.2
4,6
17,8
40,1
0,2
4,6
17,8
40,1

50
11
3,2
1,5
86
12
3,3
1,5

83
18
5,3
2,5

tratie direct na de ontspanning. Bij de
berekening is het systeem benaderd als
volledig gemengd. Voor de stijgsnelheid
van de bellen is gebruik gemaakt van de
vergelijking van Stokes:
s = (1/18)* (g/u) *d2

71
10
2,7
1,3

bellen. De mate waarin de verdunning in
de kolom optreedt is afhankelijk van de
stijgsnelheid, en dus van de grootte, van
de luchtbellen.
In tabel III is voor enkele belgrootten
weergegeven wat de belconcentratie in de
kolom is als percentage van de concen-

stijgsnelheid (m/s)
beldiameter (m)
9,81 m/s 2
kinematische viscositeit;
1,1*10-6 ( m 2 / s ) .

Tijdens de proeven is ook waargenomen
dat grote bellen, die naar schatting 1tot
5 mm in doorsnede waren, niet werden
afgetapt.
Door deze effecten is de meetmethode
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dus selectief voor kleinere beldiameters,
waardoor de grotere bellen, met een
belangrijk aandeel in het luchtvolume,
minder of niet worden gemeten. Hoe de
gemeten luchtvolumina zich verhouden tot
de werkelijk vrijkomende volumina is
hierdoor niet exact bekend.
Hierdoor zullen ook de gemeten waarden
van de medianen lager zijn dan in
werkelijkheid het geval is. Omdat het
effect van de verdunning sterker is naarmate de bellen groter zijn, zullen de
feitelijke verschillen in belgrootte groter
zijn dan is gemeten.
Invloed van hetsoort ventiel
Uit tabel II blijkt dat de belvormingen van
het naaldventiel en het klepventiel weinig
van elkaar verschillen. Bij 5 bar en 50 l/h
zijn de bellen die met het naaldventiel zijn
verkregen circa 25% groter. Bij de twee
andere instellingen zijn de beldiameters
nagenoeg gelijk.
Het lijkt er dus op dat de precieze vorm
van de ontspanningsopening weinig
invloed heeft op de belvorming en dat
het verantwoord is om voor de schaalverkleining gebruik te maken van het
naaldventiel.
De bellen die met de Haagse nozzle
worden geproduceerd zijn in het
algemeen kleiner dan de bellen die met
het naaldventiel worden gevormd, zoals te
zien is in tabel II.
7. Metingen op de praktijkinstallatie
In de laboratoriumproeven is onder
andere gebleken dat door de aanwezigheid van de slangen achter het ventiel de
belgrootte aanzienlijk toeneemt, maar uit
de resultaten is geen relatie tussen de
verblijftijd of de stroomsnelheid in de
slang en de grootte en concentratie van de
bellen gevonden; hierdoor is het moeilijk
de resultaten te vertalen naar de praktijksituatie.
Daar het mogelijk is dat ook in de
praktijksituatie groei van de bellen in de
leiding achter het ventiel optreedt, is
besloten bij een praktijkinstallatie onderzoek te doen naar de belvorming.
De praktijkmetingen zijn uitgevoerd op de
rwzi Zwolle. De aftap van het met bellen
verzadigde water gebeurde vanuit de
slibleiding op een afstand van 15 cm na
het mengpunt (van het dispersiewater met
het 'slib'). In verband met het fotograferen
van de bellen werd in plaats van slib
effluent door de slibleiding aangevoerd.
Uit experimenten op het laboratorium was
gebleken dat het rechtstreeks aftappen
van een deelstroom uit een leiding naar
het cuvet leidde tot een onregelmatige
stroming door het cuvet. Daarom is ervoor
gekozen om de afgetapte bellenstroom
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Aß. 10-Belgrootte voordepraktijksituatie (rwziZwolle, slibdebiet 6 m3/h, dispersie-water 4>n3/h);10a: verdelingsfunctie, 10b: cumulatief.

eerst door de kolom van de laboratoriumopstelling te voeren en van daaruit naar
het cuvet te leiden; hierdoor wordt een
goede doorstroming van het cuvet
verkregen. Daarnaast konden met deze
methode de bellen in de kolom al visueel
worden beoordeeld en vergeleken met de
laboratoriumresultaten.
De resultaten van de praktijkmetingen zijn
weergegeven in tabel IV en afb. 10.
De mediaan van de belgrootteverdeling
bedraagt bij de normale bedrijfssituatie
circa 60 firn. Bij de laboratoriumproeven
bij 5 bar en 100 l/h, de instelling die de
praktijk het best benadert, werd, bij een
slanglengte gelijk aan die in Zwolle,
namelijk 60 cm, een belgrootte van ca.
120-150 ftm gemeten; zonder slang
bedroeg de mediaan ca. 50 /um.
De gemeten belgrootten (46 à 60 fim)
liggen in de buurt van de minimumwaarde
die volgens de literatuurgegevens kan
worden verkregen. Aan de belvorming zal
bij de flotatie-installatie in Zwolle dus
weinig verbeterd kunnen worden.
De groei van de bellen, die bij de
laboratoriumproeven in de slangen optrad,
is vermoedelijk het gevolg van schaalverkleiningseffecten. Door de beperkte
capaciteit van de beschikbare verzadigingseenheid kon echter niet op
grotere schaal worden gewerkt.
Tabel IV - Metingen van debelgrootte oprwziZwolle.
Slibdebiet
m 3 /h
6
3
3
3
3

Be grootte

Disp. waterdebiet
mVh

firn

4
4
2,75
2,25
1,9

59
61
62
17
46

mediaan

st. afw.
//m
0,8
0,9
0,8

-

0,6

8. Conclusies
Het is mogelijk gebleken om zowel op
laboratoriumschaal als in de praktijk de
belgrootteverdeling te onderzoeken. Met
de gebruikte meetmethode kan, na een
inwerkperiode, vrij snel een uitspraak
worden gedaan over de werking van een
ontspanningssysteem.
Wanneer alleen de werking van het
ventiel wordt beschouwd (dus zonder
slang), leidt verhoging van de verzadigingsdruk, overeenkomstig de theorie,
tot de vorming van kleinere bellen. Bij
lage waarden van de verzadigingsdruk (<
5 bar) bevordert ook een hoger debiet de
vorming van kleine bellen, terwijl bij hoge
druk geen duidelijke invloed van het
debiet is waar te nemen.
Door de aanwezigheid van een slang
achter het ventiel wordt bij gelijke
waarden van de druk en het debiet de
belgrootte verhoogd. De invloed van de
geometrie van de slang op de belvorming
is niet duidelijk; er is geen eenduidige
relatie gevonden tussen de belgrootte en
de verblijftijd of stroomsnelheid.
De belvorming door het naaldventiel en
het klepventiel zijn nagenoeg gelijkwaardig aan elkaar, terwijl met de Haagse
nozzle iets kleinere bellen worden
gevormd.
De grootte van de bellen die in de flotatieindikker van de rwzi Zwolle worden
geproduceerd bedraagt bij normaal bedrijf
circa 60 ßm (gemeten als mediaan).
De belgroei, die bij de laboratoriumproeven optrad in de slang achter het
ventiel, is een zeer significant verschijnsel,
maar is waarschijnlijk een gevolg van de
schaal waarop is gewerkt.
Gezien de gemeten belgrootte is het niet
te verwachten dat de flotatieresultaten op

de rwzi Zwolle zijn te verbeteren door
aanpassingen van de belvorming.
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