Flotatie:een topper in de waterzuivering'

Voordracht uit de 42e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Recente relevante ontwikkelingen met betrekking tol de drinkwatervoorziening',
gehouden op 11 en 12januari 1990 aan de TU Delft.

1. Inleiding
Flotatie is de techniek om vlokjes door
aanhechting van fijne luchtbclletjes te
laten opdrijven in water. De drijflaag kan
gemakkelijk van het water worden
gescheiden en apart als slib worden
afgevoerd. De vlokjes worden van tevoren
gevormd door dosering aan het te
behandelen oppervlaktewater van een
vlokmiddel en door een aparte vlokvormingsstap.
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Dit gehele proces van doseren,
vlokvorming en vlokverwijdering speelt
als coagulatieproces vanouds een
dominante rol in de totale zuivering van
oppervlaktewater tot drinkwater.
Zwevende en colloïdale bestanddelen
moeten immers altijd uit oppervlaktewater
worden verwijderd en niet zelden speelt
de verwijdering van fosfaat en organische
stoffen ook een grote rol in de doelstelling
van het coagulatieproces. Wereldwijd
gezien is de klassieke en meest gangbare
wijze van vlokverwijdering nog steeds
bezinking, maar in een aantal landen,
waaronder Nederland, is flotatie in
opkomst. Andere landen waar deze
techniek opgang maakt, zijn GrootBrittannië, Finland, Zweden en België en
in mindere mate Frankrijk en WestDuitsland. Voor deze wijziging zijn
redenen aan te geven, die liggen op het
gebied van de eigenschappen van de
vlokjes, die zwaarder of lichter kunnen
zijn en daardoor beter bezinken of
opdrijven.
De essentie van de flotatie is de generatie
van zeer kleine luchtbelletjes en de
hechting ervan aan de te verwijderen
vlokken. In principe zijn er verschillende
wijzen voor de belvorming zoals met
samengesperste lucht of door elektrolyse
en gasvorming. Bij de waterzuivering gaat
het alleen om de flotatie met opgeloste
lucht, met nog te onderscheiden vacuüm-,
micro- en overdrukflotatie. Alleen de
overdrukflotatie komt voor toepassing in
aanmerking, omdat deze techniek een
goed regelbaar proces mogelijk maakt
doordat en de verzadigingsdruk en de
hoeveelheid te verzadigen water te
variëren valt. Op deze wijze is een
optimale vlokverwijdering mogelijk. Dit is
mede sterk afhankelijk van een goed
gekozen nozzle (spuitmond), waarvoor het

Samenvatting
Flotatie is de laatste tien jaren een topper geworden in de zuivering van
oppervlaktewater tot drinkwater.
Zoals bekend is flotatie een alternatieve techniek voor bezinking, waarbij de vaste
deeltjes na vlokvorming tot opdrijven worden gedwongen. Dit gebeurt door de
aanhechting van tientallen microscopisch kleine luchtbelletjes. In dit artikel wordt
een samenvatting gegeven van het onderzoek in Nederland en België
(Antwerpen) met proefinstallaties voor flotatie met verschillende kwaliteiten
oppervlaktewater.
Deze resultaten zijn dermate bevredigend, dat medio 1990 er 7 praktijkinstallaties
in bedrijf zullen zijn, nadat de eerste installatie op het pompstation Zevenbergen
in 1979 al in bedrijf kwam.
De capaciteit van deze 7 installaties ligt tussen 5 en 35 miljoen m 3 per jaar.
De gestelde waterkwaliteitsdoelen kunnen met flotatie worden bereikt, zelfs de
meest strenge betreffende een lage MFI-waarde.
Bezinking komt in principe niet meer in aanmerking tenzij er sprake is van relatief
hoge gehalten aan zwevende stoffen in stromende rivieren of kanalen.
De Nederlandse ervaringen lopen grotendeels parallel met die in
Groot-Brittannië, Zweden en Finland.

nodige onderzoek in Nederland is
verricht.
Tot 1974 was flotatie in de Nederlandse
drinkwaterwereld volstrekt onbekend.
In dat jaar bezocht een Nederlandse
delegatie een aantal Zweedse flotatieinrichtingen en werd een eerste proefinstallatie in gebruik genomen. Niet lang
daarna, namelijk in 1979, werd ook de
eerste bedrijfsinstallatie op het pompstation Zevenbergen van de NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant
in bedrijf genomen. Daarna was het een
flink aantal jaren stil met uitzondering van
lopend onderzoek met een proefinstallatie
van de vroegere Duinwaterleiding van
's-Gravenhage, nu opgegaan in NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH). In de
jaren tachtig volgden ook andere
bedrijven met proefinstallaties.
De resultaten waren kennelijk zo succesvol, dat nu naast Noord-West-Brabant nog
6 bedrijven grote installaties in bedrijf
hebben of aan het bouwen zijn.
Bezinking als vlokverwijderingstechniek
lijkt geheel te worden verdrongen. Eén
bedrijf overweegt zelfs een bezinking met
behulp van lamellen om te bouwen tot
Afb. 1 - De hechting van een gashelletje in een vloeistof
aan een vaste stof.Oppervlaktespanningen bepalen de
contacthoek d.
I
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een flotatie-inrichting, namelijk Drinkwaterleiding Rotterdam op het zuiveringsen pompstation te Kralingen. Zonder
overdrijven kan worden gezegd, dat
flotatie als vlokverwijderingstechniek de
afgelopen jaren een topper is geworden
bij de zuivering van oppervlaktewater tot
drinkwater.
2. Enkele theoretische
achtergronden [2]
2.1. Bel-vorming
De theoretische achtergronden van flotatie
zijn tot nu toe weinig belicht en eigenlijk
nauwelijks ontwikkeld. Toch is het voor
een verdere ontwikkeling van het proces
vereist meer hierover te weten. Fr zijn
drie stappen te onderscheiden, namelijk
de belvorming, de belhechting en het
opstijgen van het bel-vlok-complex. Bij de
belvorming is het van belang, dat bellen
van de gewenste grootte ontstaan,
namelijk met een middellijn van 20-80 [m\
en in voldoende aantal. Belvorming vindt
plaats door groei van aanwezige 'kernen'
(gasophopingen) of door oppervlaktekernen, die plaatselijk onderdruk veroorzaken. De bel groeit alleen als ze een
zekere minimale grootte heeft, waarbij
onder andere de oppervlakte-spanning
maatgevend is.
Zoals bekend is de oppervlakte-spanning
de kracht die op moleculen in de grenslaag werkt, die het oppervlak van de
vloeistof tracht te verkleinen. De minimale
belgrootte voor groei is:
a
I' + Pg - P,

vaste stof (s)

o

P
P,

oppervlakte spanning
dampspanning in de bel
gasspanning in de bel
spanning in vloeistof bij de bel.
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De minimale belgrootte voor groei is te
verkleinen door de dampspanning en de
gasspanning te verhogen of de waterdruk
te verlagen en de oppervlaktespanning te
minimaliseren. Sommige watersoorten zijn
zo schoon, dat het zinvol is oppervlakactieve stoffen toe te voegen om de
oppervlaktespanning te verlagen en voldoende belvorming te verkrijgen.
De gevormde bellen zullen explosief
groeien ter plaatse van de uitstroming van
de nozzle en door implosie uiteenvallen in
tientallen kleine bellen. Om voldoende
lucht ter plaatse voor de bellen te hebben
is het nodig dat het gerecirculeerde water
onder verhoogde druk een hoge
verzadigingsgraad met lucht heeft (groter
dan 70%).
2.2. Bel-vlok-hechting
Dat er in het turbulente gebied bij de uitmonding van de nozzle een hechting kan
plaatsvinden tussen bel en vlok is nog
steeds een wonderlijke zaak. De praktrijk
wijst echter uit, dat het gebeurt. Zonder
deze hechting zou flotatie niet bestaan.
Hekend is, dat de hechting door Londonv. d. Waals-krachten plaatsvindt en niet
door elektrostatische krachten. Positieve
en negatieve vlokken floteren namelijk
even goed. De bel adsorbeert aan de
buitenkant van de vlok, waardoor een
drie-fasen-grensvlak ontstaat. De contacthoek bel-vlok bepaalt de sterkte van de
hechting. Hoe kleiner deze hoek hoe beter
(afb. 1). Voor het welslagen van de
hechting zijn de belgrootte en de sterkte
en grootte van de vlok bepalend. Aan de
ene kant moet het vlokje groot genoeg zijn
voor voldoende botsingskans en aan de
andere kant sterk en compact om intact te
blijven in het turbulente gebied en goed te
kunnen hechten aan de bellen. Aan elke
vlok hechten meerdere bellen, die bij het
opstijgen aan de bovenkant van de vlok
Afb. 2 - Bekerglasapparaat voor flotatie van het KIWA.

zitten en deze omhoog sleuren. Voor het
berekenen van de stijgsnelheid wordt een
gemodificeerde wet van Stokes toegepast,
die een benadering geeft van de
werkelijkheid.
3. Onderzoek naar flotatie
3.1. Algemeen
Gezien de ontoereikendheid van de
theorie is het altijd nodig onderzoek te
doen of flotatie in een gegeven situatie
een geschikte techniek is.Voor het ontwerpen van een praktijkinstallatie is
optimaliseringsonderzoek met een proefinstallatie nodig. In Zweden en Finland is
dergelijk onderzoek ondanks tientallen
bedrijfsinstallaties niet of nauwelijks uitgevoerd. De praktijkinstallaties blijken
daar veelal sterk overgedimensioneerd te
zijn.
Desondanks is men niet ontevreden over
de resultaten in vergelijking met
sedimentatie, hetgeen erop wijst dat
flotatie een robuuste en niet al te
gevoelige techniek is. Op het moment dat
flotatie in Nederland in beeld kwam, was
men in Engeland bij de WRC al enige
jaren met uitgebreid onderzoek bezig.
Dit onderzoek vertoont zeer veel overeenkomsten met dat in Nederland. Veel van
de Engelse resultaten zijn indertijd
gepresenteerd op een flotatie-congres in
juni 1976 in Felixstowe [5].Dit heeft
mede een stimulans gegeven voor het
verdere onderzoek hier.
3.2. Onderzoek op laboratoriumschaal
Nog steeds behoort de eerste stap bij een
onderzoek naar de geschiktheid van
flotatie voor een bepaald oppervlaktewater
een zogenaamde bekerglasproef te zijn.
Het KIWA heeft indertijd een dergelijk
apparaat voor flotatie ontwikkeld en een
bedieningsvoorschrift ervoor gemaakt
(afb. 2). Een aantal van deze apparaten

staat bij de waterleidingbedrijven.
Het grote voordeel van dit apparaat is, dat
in relatief korte tijd kan worden onderzocht wat de invloed van bijvoorbeeld
verschillende vlokmiddelen en de pH is
op het flotatieproces onder geïdealiseerde
omstandigheden. Zo kan een eerste
indruk voor een praktijksituatie worden
verkregen. In het algemeen wordt hiervan
naar mijn mening te weinig gebruik
gemaakt, ook bij bezinking.
3.3. Proefinstallaties
Het primaire doel van het werken met
proefinstallaties is het afleiden van
ontwerp-criteria voor praktijkinstallaties.
Daarnaast is het belang de nodige
ervaringen met het flotatieproces op te
doen. De capaciteit van proefinstallaties
ligt meestal tussen 20 en 50 mVh. De NV
DZH heeft ruim 10 jaar onderzoek met
een proefinstallaties verricht. Dit onderzoek is nu beëindigd.
Onderzoek met proefinstallaties voor
flotatie is verder verricht door:
- NV WMZ op het pompstation
Braakman;
- NV Nutsbedrijf IJsselmij Enschede met
water uit het Twentekanaal;
- NV AWW op het pompstation Notmeir
in België en
- de Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor waterbedeling
(TMVW) te Gent.
De twee Belgische bedrijven zijn hierbij
vermeld, omdat hiermee een regelmatige
uitwisseling van gegevens plaatsvindt
onder andere tijdens de drie tot nu toe
gehouden KIWA Workshops over flotatie
[1]. Behalve de TMVW te Gent zijn alle
genoemde bedrijven na het beëindigen
van het onderzoek overgegaan tot de
bouw van een praktijkinstallatie.

Afb. 3 - Ecu voorbeeld van de opbouw van een proefinstallatie voor flotatie.
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Minder goede doorstroming van de flotatieruimte.

B

Betere doorstroming van de flotatieruimte

Aß. 4
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
heeft nu als enige een proefinstallatie voor
flotatie ter vergelijking met bezinking en
vlokkingsfiltratie voor de behandeling van
water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en
uit de Bethune-polder in bedrijf. Het doel
is vergaande fosfaatverwijdering.
De voorbereidingen voor de ombouw van
de lamellenbezinker naar flotatie bij de
DWL te Kralingen heeft het karakter van
een proef, maar is qua grootte, namelijk
1.440 m 3 in drie eenheden, een praktijkinstallatie. Bij het onderzoek met proefinstallaties, die een opbouw hebben zoals
in afb. 3 als voorbeeld is gegeven, stonden
of staan de volgende onderwerpen op de
programma's.
1. De keuze van het vlokmiddel
De eerste keuze is tussen ijzer- of
aluminiumzouten en daarna tussen de
verschillende zouten. In een groeiend aantal situaties komt een voorkeur voor
aluminiumzouten naar voren. De verschillen met ijzerzouten, die mede
afhangen van de pH, zijn meestal niet
groot. Deze verschillen zijn bij lage watertemperaturen (onder 5 °C) het grootst
vooral bij gebruik van een voorgevlokt
aluminium hydroxychloride (bijvoorbeeld
Sachtoklar). Medio 1990 zal bij 4 van de
7 praktijkinstallaties, die dan in bedrijf
zijn, aluminium als vlokmiddel worden
gebruikt.
2. De keuze voor het typevan menging
De meeste bedrijven hebben voor een
watervalmenging voor het vlokmiddel
gekozen vanwege de eenvoud en het
gemak van schoonhouden.
3. Variabelenbijde vlokvorming
De vlokvorming voor flotatie is in tegenstelling tot wat men eerder wel eens dacht,
zeker net zo belangrijk als bij bezinking.
In verband met de turbulentie bij de belvorming, de botsingsefficiëntie, de
hechting bel-vlok en de stijgsnelheid is

een compacte stevige vlok nodig. De vloktijd, de toevoer van energie gemeten als
G-waarde en de dimensies van de vlokruimten zijn essentiële ontwerpcriteria.
Vooral bij lage watertemperaturen
tendeert de vloktijd naar maxima van
30 minuten.
De G-waarde moet ook in het laatste
compartiment niet te laag zijn en voor een
geringe verblijftijdsspreiding zijn lange
smalle vlokcompartimenten te prefereren.
Het gebruik van vlokhulpmiddelen vooral
bedoeld om bij lage watertemperaturen de
vlokken goed bezinkbaar te maken, is bij
flotatie van geen enkel nut. Alleen de
Antwerpse Waterwerken claimen het
nuttig gebruik van actief kiezelzuur als
vlokhulpmiddel bij het gebruik van een
relatief lage dosering van aluminiumsulfaat ter verwijdering van algen.
4. Variabelenbijdeflotatie
Het aantal variabelen bij flotatie is groot.
De oppervlaktebelasting in m 3 /m 2 /h is in
mindere mate bepalend dan de flotatietijd,
die tussen 5 en 15 minuten ligt, onder
andere afhankelijk van de watertemperatuur.
De dimensies van de flotatieruimte zijn op
zich niet bijzonder kritisch. Vierkante
bakken, lange bakken en zelfs ronde
bakken komen in de praktijk voor.
Wel kritisch is de stromingsconditie in de
flotatiebak. Bij rondgaande stromingen en
dode hoeken wordt de efficiëntie verlaagd
en de kwaliteit van het flotaat nadelig
beïnvloed (afb. 4a en b). Dit hangt
eveneens ten nauwste samen met de
drijflaagvorming en de verblijftijd van
deze laag op het oppervlak van het water
in de flotatieruimte. Niet zelden wordt als
belangrijk voordeel van flotatie genoemd,
dat deze drijflaag bestaat uit reeds
ingedikt slib, waardoor een verdere slibverwerking wordt vereenvoudigd.
De drijflaag moet dan een dikte van
enkele centimeters verkrijgen en met
kettingschrapers en rollers worden
afgevoerd. De eerste praktijkinstallatie van

Noord-West-Brabant te Zevenbergen is
met rollers uitgevoerd. Uit onderzoek met
de proefinstallaties van de NV DZH is
gebleken, dat een dergelijke drijflaag vaak
instabiel is en leidt tot bezinking van
ontluchte slibbolletjes, die de kwaliteit van
het flotaat op onregelmatige wijze ernstig
kunnen verslechteren, dat wil zeggen
ijzer- of aluminiumgehalten boven 1 mg/l
kunnen veroorzaken.
Voor de praktijkinstallatie moet er worden
gekozen tussen het werken met dikkere
drijflagen met ingedikt en deels ontlucht
slib en kettingschrapers en rollers of met
zeer dunne drijflagen die met veel water
worden afgevoerd. Het gehalte aan droge
stof van het verkregen slib is dan of
0,5-2% of 0,1-0,2%.
In het laatste geval kan de kwaliteit van
het flotaat beter worden gegarandeerd.
In het eerste geval kan een slibindikkingsstap geheel of gedeeltelijk worden overgeslagen.
Het hart van het flotatieproces is het
onder druk met lucht verzadigen van een
deelstroom water (saturatie) en het terugbrengen van de deelstroom op normale
druk in de hoofdstroom. De wijze van
satureren is nauwelijks punt van onderzoek geweest.
Venturi-beluchters en gepakt-bedgasuitwisselaars met mee- of tegenstroom
voldoen beide. Ze geven zonder
problemen water met verzadigingspercentages boven 90%.
Kritisch zijn wel de saturatie-druk en het
percentage recirculatiewater. Voor een
goede belvorming is een minimale
saturatiedruk van ongeveer 400 kPa nodig
en een recirculatiepercentage dat boven
de 5% moet liggen. In een gegeven
situatie moeten de juiste druk en het
optimale recirculatiepercentage proefondervindelijk worden vastgesteld, waarbij
het een gegeven is, dat er ongeveer 5-10 1
lucht per m 3 te behandelen water nodig is.
Via de nozzle of spuitmond komt het
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gerecirculeerde water onder druk weer
terug in de hoofdstroom. Bij deze
expansie treedt de belvorming op, die het
water een melkachtig aanzien geeft. Naar
de juiste nozzle is veel onderzoek verricht
door de NV DZH.
Een Engelse nozzle (WRC), een Zweedse
nozzle (AKA) en een eigen ontwerp zijn
vergeleken onder verschillende condities.
Dit heeft geleid tot een keuze voor de in
afb. 5 weergegeven nozzle. Deze nozzle is
in verschillende installaties opgenomen.
De nozzle is regelbaar door ze meer of
minder open te zetten, waardoor de
capaciteit mede verandert.
5. Variabelenbijdefiltratie van hetflotaat
De flotatie wordt primair beoordeeld aan
het ijzer- of aluminiumgehalte van het
flotaat. In het algemeen moeten ijzergehalten van 0,4-1,0 mg/l en aluminiumgehalten van 0,3-0,5 mg/l goed haalbaar
zijn. Met deze gehalten heeft een snelfilter, dubbel-of enkellaags, geen
problemen bij een verwijdering tot aan de
onderste analysegrens en looptijden van
dagen. Wanneer strengere eisen worden
gesteld aan de kwaliteit van het filtraat
bijvoorbeeld zoals NV DZH doet met een
eis voor de membraan-filtratie-index
(MFI) van < 3 s/l2, dan moet worden
overgegaan op fijner zand en hydroanthraciet tezamen met een relatief hoge
dosering van vlokmiddel en/of een lagere
pH.
6. De kwaliteit van het oppervlaktewater en
de watertemperatuur
Bij het doen van onderzoek met proefinstallaties is de kwaliteit,van het oppervlaktewater en de watertemperatuur een
essentiële variabele, die niet gemakkelijk
te beïnvloeden valt. De waterkwaliteit is
het meest bepalend voor de keus van wel
of geen flotatie. In Engeland is deze factor

Afb. 5 - De stroming van het gerecirculeerde water onder druk in de DZH-nozzle.

het meest systematisch onderzocht door
gedurende een aantal jaren op 5 locaties
met zeer verschillende oppervlaktewatersoorten, ongeveer gelijke proefinstallaties
te plaatsen voor 95 m 3 /h [6].De verschillen in de waterkwaliteit hebben
betrekking op het zwevende-stofgehalte,
de hoeveelheid algen, de hardheid, het
organische-stofgehalte (humusachtigc
stoffen) en de mate waarin variaties over
het jaar optreden. De conclusie van het
onderzoek was, dat flotatie op 4 van de
5 locaties betere resultaten opleverde dan
de aanwezige bezinkingsinstallatie. Alleen
bij zeer rijk met zwevende stof bedeeld
rivierwater voldeed flotatie wat minder
(zwevend-stofgehalte hoger dan
100 mg/l).
Engelse ervaringen bevestigd door
ervaringen met de proefinstallatie van

Afb. 6 - Het verband tussen degrootte van de aluminiumdosenng en de meting van de
streaming current detector (SCD) voor water uit deA/gedamde Maas na snelfiltratie
te Bergambacht en transport naar Scheveningen.

DZH wezen uit, dat zeer snelle veranderingen in de ruwwaterkwaliteit de
procesbeheersing volledig kunnen
verstoren. De Engelsen adviseren een
bufferbassin voor te schakelen.
In Den Haag wordt hiervoor onderzoek
gedaan naar een betere sturing van de
vlokmiddeldosering en de pH door de
inzet van een zogenaamde 'streaming
current detector' (SCD). Deze meter is in
staat ladingsverschillen van vaste deeltjes
continu te meten, door een deelstroompjc
water te leiden door een sensor, waarin
een zuiger heen en weer beweegt.
Via 2 elektrodes worden na versterking
elektrische stroompjes gemeten, die een
maat zijn voor de lading van de deeltjes
(zêta-potentiaal).
Deze meting wordt uitgevoerd met water
kort na de dosering van het vlokmiddel
bijvoorbeeld na het eerste vlokvormings-

Aß. 7 - Het verband tussen deMFI-waarde van hetfiltraat na flotatie en de
SCD-metmg na de vlokmiddeldosering.
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compartiment. Het idee is, dat het meetresultaat in relatie staat tot het eindresultaat van het flotatieproces, zodat een
sturing van de viokmiddeldosering en de
pH mogelijk moet zijn en veranderingen
in de ruwwaterkwaliteit kunnen worden
gevolgd. Met nut van de SCD-meter is
nog niet bewezen, hoewel er in de
Verenigde Staten al ongeveer honderd als
monitor in gebruik zijn [11].In afb. 6 is te
zien, dat er op een bepaald moment een
verband is tussen de SCD-meting en de
grootte van de viokmiddeldosering en in
aft. 7 tussen de SCD-meting en de MFIwaarde van het fikraat.
De vraag is dan of en hoe deze verbanden
veranderen bij veranderingen van de ruwwaterkwaliteit.
In de praktijkinstallatie te Scheveningen
zal dit worden onderzocht [12 en 13].
7. De slibindikking
De slibindikking wordt bepaald door de
verblijftijd van de drijflaag op de oppervlakte van de flotatiebak. Wanneer wordt
gekozen voor een minimale verblijftijd
dan is het voordelig het dunne slib direct
na afvoer in een aparte installatie door
middel van flotatie verder in te dikken.
EWR heeft hiervoor gekozen. Het aldus
ingedikte slib kan daarna verder worden
gedroogd door onder andere
centrifugeren of filterpersen.

Afb. 8 -Hetroerwerk ui
een vlokvormingscompartimentvande
praktijkinstallatie
van deWMZ op het
pompstation Braakman
inZeeuws Vlaanderen.

Het gedroogde slib moet worden gestort
op een door de Provincie aan te wijzen
stort.
De meeste bedrijven kiezen voor dikkere
drijflagen en profiteren van het voordeel
van de indikking die bij het opdrijven
optreedt.
4. De praktijk
4.1. Het buitenland
Volgens een recente publikatie [8] zijn er
in Finland 34 bedrijfsinstallaties om
oppervlaktewater te zuiveren tot drinkwater, die van flotatie gebruik maken.
Van deze installaties werken er 27 met

TABEL I - Overzichtvan de7praktijkinstallatics inNederlandenBelgië, die medio 1990inbedrijfzullenzijn.
Bedrijf
NV Waterleiding Mij
Noord-West Brabant
NV Watermaatschappij
Zuid-West Nederland
NV Nutsbedrijf
IJsselmij Hnschede
NV Energie en
Water Rijnland
NV Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland
NV i.v. Antwerpse
Waterwerken
Drinkwaterleiding
Rotterdam

Pompstation

Jaar in
bedrijf

Zevenbergen

1979

Braakman

1987

Enschede

1988

Katwijk

1988

Scheveningen

1990

Notmeir

1990

Kralingen

1990

Capaciteit
Bron

MmVj

Biesbosch
bekkens
Belgisch polderwater
en Biesbosch water
Twente kanaal
Rijnlands
Boezemwater
Afgedamde
Maas
Nete kanaal
Biesbosch
bekkens

5
11
11
15
5(+5)
35
13

TABEL II - Doelvan hetproces endebestemmingvan heteindproduktvan de7praktijkinstallatics.
Bedrijf

Bestemming water

Doel van proces

Noord-West Brabant

industrie Moerdijk

WMZ

industrie Terneuzen en drinkwater

helder water
MFI koolfütraat
troebelheid 0,25 FTU
Al 30 //g/l

IJsselmij

infiltratie

organische stof 50%
fosfaat 75%

EWR

infiltratie
diepinfiltralie
drinkwater
drinkwater

DZH
AWW
DWE-Rotterdam

organische stof 50%
fosfaat volledig
MFI 3 s/l2
algenverwijdering volledig
llotaat Fe: 1 mg/l

aluminium als vlokmiddel. De grootste
van deze installaties produceert ongeveer
60.000 mVdag.
In Scandinavië komen sinds 1965 veel
zogenaamde flofilterinstallaties voor,
waarbij de flotatie wordt uitgevoerd boven
het filterbed van een sneliilter [7],
In Nederland is flofiltratie niet onderzocht,
vooral vanwege de gedachte dat een
combinatie van zuiveringsstappen in één
ruimte het proces minder stuurbaar en
beheersbaar maakt. In België is wel
onderzoek naar flofiltratie uitgevoerd
namelijk door de Nationale Maatschappij
der Waterleidingen (NMDW) met water
uit het riviertje de IJse in een proefinstallatie [14]. In Zweden zijn ook tientallen installaties met flotatie in bedrijf met
capaciteiten tot aan 16.000 mVdag.
In Zweden is de flotatietechniek afkomstig
van de papierindustrie, waar in de jaren
dertig de vezelscheiding met flotatie
plaatsvond [7].Zweden is ook het land,
waar flotatie op grote schaal wordt
toegepast als derde trap bij de afvalwaterzuivering. De stad Malmö heeft onder
andere uitvoerig flotatie en bezinking met
elkaar vergeleken en uiteindelijk een
flotatie-installatie voor maximaal
16.000 mVh gebouwd.
Volgens Zabel [4] waren er in 1985 in
Groot-Brittannië 20 praktijkinstallaties in
bedrijf of in aanbouw. De bekendste en de
eerste daarvan is die te Bewl Bridge in
Kent, die sinds 1979 in bedrijf is voor
ongeveer 1.000 mVh [3].
Ook in Frankrijk en Duitsland wordt
dotatie toegepast. De installatie te Moulle
bij Duinkerken [9] is onder andere bekend
en die te Gelsenkirchen [7].Deze installaties gebruiken respectievelijk ijzer en
aluminiumzouten als vlokmiddel.
Voor afvalwaterzuivering en slibindikking
wordt flotatie in tientallen andere landen
ingezet. In de Verenigde Staten zijn
bijvoorbeeld honderden van dergelijke
installaties in bedrijf [5].
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4.2. Nederland enBelgië
In tabel I staan enkele gegevens van de
7 praktijkinstallaties weergegeven.
De capaciteit van deze installaties is met
uitzondering van die van Antwerpen tot
nu toe betrekkelijk klein. Dit komt vooral
omdat er de laatste 10 jaar geen grote
installaties meer nieuw worden gebouwd
in Nederland. Dit jaar moeten nog 3 van
de 7 installaties in bedrijf worden
genomen. Hoewel de algemene doelstelling van het coagulatieproces blijft om
van troebel water helder water te maken,
blijken de verschillende bedrijfsdoelstellingen uiteen te lopen (tabel II).
Eisen kunnen worden gesteld aan flotaat,
aan snelfiltraat of zelfs aan koolfiltraat na
de snelfiltratie. De WMZ stelt bijvoorbeeld een eis aan de MFI-waarde na koolfiltratie. Dit in verband met de levering
van het produkt aan de industrie, die door
middel van hyperfiltratie een ontzouting
wil uitvoeren. De installatie van de WMZ
werkt nagenoeg probleemloos en de
gestelde doelen worden bereikt (afb. 8 en
9). Met water uit de Biesbosch-bekkens
wordt een MFI van het koolfiltraat van
minder dan 1s/l2 bereikt.
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A/b. II - Hel gebouw voor depraktijkinstallatie van het Nutsbedrijf IJssclmij Enschede.

Het belgische polderwater, dat via spaarbekkens in behandeling wordt genomen,
is vanwege een hoog gehalte aan
organische stoffen veel moeilijker te
zuiveren. Bij een 2- tot 3-voudige
aluminiumdosering wordt een minimale
MFI van 4 s/l2 bereikt. Met dit voorbeeld
is nog eens aangetoond hoe bepalend de

kwaliteit van het oppervlaktewater voor
het eindresultaat van de behandeling is.
Daarnaast is het voor een goede bedrijfssturing nodig strenge waterkwaliteitsdoelen te stellen per zuiveringsstap of
voor een aantal stappen. In de praktijk
gebeurt dit bij veel waterleidingbedrijven
niet of in onvoldoende mate, waardoor
men naar mijn mening te snel tevreden is
met een bepaalde waterkwaliteit, terwijl
optimalisatie goed mogelijk is.
De andere 3 reeds in bedrijf zijnde installaties hebben te maken gehad met enkele
problemen. Op het pompstation Zevenbergen (afb. 10) heeft het een flinke tijd
geduurd voordat het ijzergehalte van het
flotaat beneden 1mg/l bleef. NV Waterleiding Noord-West-Brabant heeft in alle
opzichten de primeur gehad met flotatie in

Afb. 9 - De drijflaag m de flotatieruunte van de
praktijkinstallalie van de WMZ.

Aß. 10 - lien voorbeeld van een saturator in de
praktijkinstallatie van Waterleiding Maatschappij
Noord- Wcst-Brabant op het pompstation te Zevenbergen.

Nederland ook wat betreft enkele
problemen, onder andere met de afvoer
van slib en de invloed van de drijflaag op
de flotaatkwaliteit. De druk om tot een
verdere optimalisatie te komen ontbrak
omdat het pompstation weinig water
behoefde te leveren aan het industriegebied Moerdijk. Bij de installatie te
Enschede traden problemen door
overmatige schuimvorming op bij de
dosering van het aluminium vlokmiddel in
de cascade (afb. 11).
De dosering moest worden verplaatst naar
het begin van de vlokvorming, hetgeen
het proces niet merkbaar nadelig
beïnvloedde. Enschede werkt met een
centimeters dikke drijflaag met kettingschrapers en bereikt een flotaat
aluminiumgehalte van 0,4 mg/l.
De schuimvorming wordt geweten aan
hoge gehalten organische stoffen in het
Twentekanaal-water. De dosering
bedraagt gemiddeld 3,3 mg/l aluminium.
Dat hoge gehalten aan organische stoffen
gepaard kunnen gaan met schuimvorming
werd bevestigd door ervaringen bij WMZ
met het Belgische polderwater.
De praktijkinstallatie van de EWR te
Katwijk, die ruim een jaar in bedrijf is,
heeft behalve met schuimvorming te
kampen met een aantal andere
problemen. Deze zijn voor een belangrijk
deel te herleiden op de problematiek van
de slibbehandeling, die gekoppeld is aan
het flotatieproces zelf.
Evenals te Enschede en Scheveningen
dient de zuivering te Katwijk als voorzuivering voor infiltratie in de bodem.
De drijflaag wordt met water (2% van de
hoofdstroom) afgevoerd en direct in een
aparte installatie, na dosering van een
anionisch poly-elektrolyt, door flotatie
ingedikt. Het aldus ingedikte slib wordt
door centrifugeren verder gedroogd.
De stort moet buiten het terrein plaats-
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Aß. 12 - Rotatieruimten wn depraktijkinstallatie van Je FWR op het
pompstation Katwijk.

vinden. Het centrifugaat wordt
gerecirculeerd naar de flotatie-indikker en
het flotaat daarvan naar het ruwe water.
Deze recirculaties bemoeilijken een goede
optimalisatie van het proces [10].
De praktijkinstallaties te Scheveningen,
Notmeir en Kralingen komen dit voorjaar
in bedrijf. Aan die te Scheveningen
worden qua procesbeheersing strenge
eisen gesteld, omdat het snelfiltraat geen
verstopping mag geven bij de putinfiltratie
op de Waalsdorpervlakte. De kwaliteitseis
is een MFI van maximaal 3 s/l2.
Aluminiumsulfaat en aluminiumhydroxychloride dienen als vlokmiddel,
waarbij het laatstgenoemde vooral zal
worden ingezet bij lagere watertemperatuur en bij een slechtere kwaliteit
water uit de Afgedamde Maas als polderwater uit de Bommelerwaard wordt uitgeslagen. Het dunne slib wordt via het
riool afgevoerd naar de afvalwaterzuivering te Houtrust in Den Haag.
De installatie te Notmeir is de grootste
van alle tot nu toe gebouwde installaties.
Het doel ervan is de algendoorslag bij de
bestaande vlokkingsfilters te voorkomen
en de looptijden te verlengen.
Het betreft een eerste fase van uitvoering.
In de tweede fase wordt de gehele
produktie van Notmeir zijnde
80 miljoen mVjaar met flotatie uitgerust.
De totale kosten voor beide fasen worden
geraamd op ongeveer 20 miljoen gulden.
De beste resultaten in de proefinstallatie
werden verkregen met aluminiumhydroxychloride (sachtoklar) als vlokmiddel. De dosering bedraagt slechts
enkele milligrammen per liter. De algenverwijdering is nagenoeg volledig.
De DWL Rotterdam bouwt de grootste
flotatie-installatie in Nederland naast het
bestaande zuiveringsgebouw in Kralingen.

Aß. 13 - Mechanisch regelbare nozzles in depraktijkinstallatie ran de NV D/H
op het pompstation te Scheveningen.

Bij bevredigende resultaten is het de
bedoeling, dat de huidige lamellenbezinking wordt omgebouwd tot een
flotatie-inrichting. De lamellenbezinking
voldoet niet qua bezinkingsresultaat en
bovendien moeten de lamellen vanwege
veroudering van het PVC worden vervangen. De bestaande ijzer-III-sulfaatdosering blijft gehandhaafd in de grootte
van 3-10 mg/l. Het slib zal worden
ingedikt op het flotatie -oppervlak en met
een kettingschraper afgevoerd.
Dit voorjaar moet de installatie gereedkomen en kan een uitgebreid onderzoeksprogramma worden gestart.
5. Slotbeschouwing
Uit het voorgaande mag blijken, dat
flotatie een topper is geworden in de
zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater. Het is geen toeval, dat de opkomst
plaatsvindt in de Scandinavische landen,
Groot-Brittannië, Nederland en België.
Bezinking geeft immers vaak problemen
bij lage watertemperaturen en bij oppervlaktewater met lage zwevende-stofgehalten, veel algen en organische stoffen.
Flotatie is onder die omstandigheden qua
proces in het voordeel en heeft de
voorkeur.
Andere voor- en nadelen van flotatie ten
opzichte van bezinking zoals: een geringer
ruimtebeslag, beter schoon te houden
installatie, hogere energiekosten (als
nadeel), lager chemicaliënverbruik en
meer ingedikt slib spelen bij de keuze een
bijkomende rol. De totale kosten van
flotatie en sedimentatie zullen elkaar
uiteindelijk niet veel ontlopen.
Bij stromende rivieren of kanalen met veel
zwevende stof zonder voorraadvorming
vooraf zal bezinking de voorkeur blijven
behouden.
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