Flotatieclarificatie nabeluchting onderverhoogde druk (I)
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Naar aanleiding van een voordracht, gehouden tijdens de NVA-ledenvergadering op 6juni 198? te Wageningen.

1. Inleiding
De afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft de
firma Multireaktor onderzoek verricht aan
een nieuw ontwikkeld type afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein achter de
proefhal van de vakgroep Waterzuivering
van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
De doelstellingisgeweest omeen afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van het actiefslibproces te ontwerpen en te ontwikkelen,
die moet voldoen aan de volgende eisen [1].
1. zeer weinig benodigde plaatsruimte;
2. geen milieuverstoring, in de meest ruime
zin van het woord;
3. compacte bouw;
4. bedrijfszeker;
5. snelle bouwwijze.
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Deze vijf doelstellingen tezamen en een
inventarisatie van de mogelijkheden hebben
de multireactor (zie afb. 1)opgeleverd met
de volgende kenmerken:
—een beluchtingsruimte in de vorm van een
diepe schacht;
—een gepatenteerd beluchtingssysteem;
—een slib/waterscheiding, clarificatie, door
middel van flotatie;
—een slib/waterscheidingseenheid bovenop
de schacht geplaatst.
De werkwijze van de multireactor isreeds
uitgebreid beschreven in enkele recente
publikaties [2]en [3],
In 1983 en 1984 isonderzoek verricht aan
het prototype (diepte 20 m). De hoofdlijnen
van het flotatieonderzoek worden in dit
artikel uiteengezet.
In 1984en 1985isonderzoek verricht aande
full-scale installatie (diepte eveneens 20 m)
van 1500 ie.
In toekomstige artikelen zullen het onderzoek aan de zuiveringsrendementen, het
gepatenteerde beluchtingssysteem en de
details van het flotatieonderzoek worden
besproken.
2. Achtergronden van flotatie
Flotatie iseen niet onbekend proces. In de
afvalwaterzuivering wordt flotatie voornamelijk toegepast als alternatief voor
gravitatie bijhet indikken vansurplusslib [4],
De voordelen van flotatie als clarificatieproceszijn [5]:
—een kleine slib/waterscheidingseenheid
(flotatie-eenheid) vanwege de hoge toe te
passen droge-stof- en oppervlaktebelastingen;

—een hoge bedrijfszekerheid, vanwege het
feit dat het een actief scheidingsproces
betreft en dusbeheersbaar is,terwijl lichtslib
geen nadelige invloed heeft;
—het retourslib heeft een hoge concentratie;
—het te lozen effluent heeft een hoog
resterend zuurstofgehalte.
Er iseen aantal uitvoeringsvormen van het
flotatieproces. In de afvalwaterzuivering
wordt voornamelijk de ontspannings- of
drukflotatie (Eng: Dissolved Air Flotation)
toegepast.
Een recirculatiestroom effluent wordt onder
hoge druk in een drukvat verzadigd met
lucht. Een in de flotatie-eenheid
geïntroduceerde drukval bewerkstelligt het
uittreden van de lucht uit de dan oververzadigde oplossing.
Op deze wijze zijn, in aantal en in
grootte, voldoende kleine luchtbelletjes
(10-120 mikron) te verkrijgen, die zich aan
het slib hechten, waarna het conglomeraat
een drijflaag vormt.
Het geklaarde water verlaat de flotatieeenheid aan de onderzijde.
Bij toepassing van flotatie zijn een aantal
processtappen te onderscheiden:
1. verzadiging: het oplossen van lucht in
water tot verzadiging bij verhoogde druk;
2. uittreding: het uittreden van de luchtbelletjes uit de oververzadigde oplossing bij
de drukafname;
3. menging: het mengen van de luchtbelletjes met het actief-slibmengsel;
4. aanhechting: het aanhechten van de
luchtbelletjes aan de actief-slibvlok.
ad. 1. Door het versproeien van water in
een gepakte kolom onder hoge druk wordt
een verzadiging van 90-100% verkregen,
ad. 2. Er worden twee mechanismen verondersteld bij het ontstaan van luchtbelletjes
uit een oververzadigde oplossing[6],
namelijk:
—de slibdeeltjes dienen als nucleatiekernen
en
—de turbulentie veroorzaakt het uittreden.
Door het kiezen vaneengeschikt drukaflaatsysteem, bijvoorbeeld nozzles, iseen
effectiviteit van 90-100% mogelijk.
De grootte van de luchtbelletjes en de
breedte van het spectrum zijn echter moeilijk
beheersbaar.
ad. 3. In de flotatie-eenheid moet een
contactruimte gecreëerd worden voor de
menging, waarin een hoge turbulentie
optreedt. In het resterende deel, de
clarificatiezone. mag geen turbulentie
optreden. Door een goede dimensionering
van de inlaatconstructie en de contactruimte
is een menging van 100% mogelijk,
ad. 4. In de literatuur [7en 8]worden sterk
uiteenlopende ranges genoemd van aan-
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Afb. I -Artist view van de Multireactor.

hechtingspercentages. Algemeen wordt een
20% aangehouden.
De aanhechting vaneen luchtbelletje aan een
slibdeeltje isde cruciale factor inhet flotatieproces.
Algemeen geldt dat hoe kleiner het slibdeeltje is, hoe kleiner het luchtbelletje moet
zijn om te kunnen hechten. Kolloïdaalslibzal
slechts floteerbaar zijn door aanhechting van
zeer kleine luchtbelletjes.
Het isduidelijk, dat verbetering van het
flotatieproces gelegen moet zijn in het verhogen van het percentage aanhechting.
Deze kan verbeterd worden door:
a. betere aanhechtingsmogelijkheden aan
het slib te creëren o.a. door het gebruik van
chemische hulpmiddelen [9];
b. de afmetingen van de luchtbelletjes
verder te verkleinen bijvoorbeeld door het
toepassen van andere technieken [10en 11].
3. Parameters vanhet flotatieproces
De belangrijkste parameter van het flotatieproces isde hoeveelheid lucht (A), die toegevoegd wordt aan dehoeveelheid te floteren
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- effluentkwaliteiten met slibgehalten
van SSe<20 mg/l.

T A B E L I.
Vrije flotatie
Gehinderde flotatie
Scheidingsproces

Stationair
Stationair
Neerwaartse snelheid

slib (S), de zogenaamde A/S ratio in
mg lucht/mg slibof in %.
Een hiervan afgeleide parameter is
de A*/S ratio, dat wilzeggen de hoeveelheid
lucht, die daadwerkelijk aan het slib hecht.
De A*/S ratio isdan een bepaald percentage
van de A/S ratio.
Theoretisch [12]isde aanhechting van
één luchtbelletje aan een actief-slibdeeltje al
voldoende om het conglomeraat te doen
floteren; dit houdt in A*/S = 0,02%.
Ten gevolge van het optreden van gehinderde flotatie, zal pas aan elk slibdeeltje
minimaal één luchtbelletje hechten bij
A/S>0,2%.
Omdat bij een scheidingsproces altijd sprake
is van een neerwaarts gerichte snelheid van
het water, moet deze overwonnen worden
door nog meer luchtbelletjes aan het slib te
hechten.
In de praktijk moet de A/S dan ook ca. 2%
zijn. Dit staat samengevat in tabel I.
Een tweede belangrijke parameter voor
flotatie isdeoppervlaktebelasting (opp. bel.)
van de flotatie-eenheid. Bij een A/S = 2%
wordt doorgaans een oppervlaktebelasting
aangehouden van 4 m/h.
Een derde parameter, de droge-stofbelasting
(d.s. bel.) van de flotatie-eenheid, resulteert
uit de gehinderde flotatie. Bij flotatieclarificatie isdeze parameter van ondergeschikt belang. Bij indikking door flotatie
wordt meestal 10 kg/m2.h aangehouden.
4. De ontwikkelingvanhetflotatieprocesbij
de multireactortechnologie
Het flotatieproces van de multireactor werd
in de eerste opzet toegepast, zoalsin afb. 2is
weergegeven.
De van boven naar beneden doorstromende
schacht, wordt van onderaf belucht. Deze
aëratieruimte (reactor) fungeert dan als
drukvat, waar de lucht in het water opgelost
wordt tot verzadiging. De heersende druk is
evenredig met de diepte.
Het afvalwater isonderin de reactor verzadigd met lucht bij de heersende hydrostatische druk. Het afvalwater stroomt door
de binnenpijp naarboven de flotatie-eenheid
in en de hydrostatische druk neemt daarbij
geleidelijk af. Het afvalwater wordt oververzadigd en de lucht treedt inde vorm van
kleine luchtbelletjes uit.
Vanwege de eenvoud werd de flotatieeenheid zodanig geconstrueerd, dat deze
volledig in de schacht geplaatst kon worden.
De verwachting is,dat de verzadiging en de
menging optimaal zullen zijn, omdat de slib-

1bei pervlok
1bel per vlok
Meerdere bellen per vlok

A*/S = 0,02%
A/S>(),2 %
A/S = 2%

Dit proces wordt microflotatie genoemd.
Er blijkt bij microflotatie nog een parameter
van belang te zijn, namelijk de "bubble
generation time'. Dit isde tijd, die nodigis
om uit een langzaam oververzadigd
wordende oplossing luchtbelletjes te laten
ontsnappen; ongeveer 15-20 minuten.
Juist deze noodzakelijke 'bubble generation
time' limiteert de hydraulische capaciteit van
de Zweedse installatie.
Alhoewel het microflotatieproces vergeleken
wordt met flotatie van actief slib door
denitrificatie, isde vertaling van het microflotatieproces naar een actief-slibinstallatie
niet eenvoudig. Er wordt namelijk niet
gewerkt met de A/S ratio, omdat de
hoeveelheid te vormen coagulatieslib
onbekend en niet constant is.

deeltjes kunnen fungeren als nucleatiekernen. De aanhechting zal sterk verbeterd
worden, doordat de luchtbelletjes ook in de
vlok kunnen ontstaan.
Door de te verwachten verbetering van de
aanhechting zal bij een gelijkblijvende A*/S,
een lagere A/S en dus een hoger slibgehalte
in de reactor aangehouden kunnen worden.
Door een hoger slibgehalte in de reactorkan
deze kleiner gedimensioneerd worden.
Deze gedachtengang isniet geheel nieuw; in
de jaren zeventig heeft men in Zweden een
soortgelijk principe toegepast bij een
chemische afvalwaterzuiveringsinstallatie in
de vorm van een 10 mdiepe schacht [6],
Hierbij bleek het volgende:
—zeer kleine luchtbelletjes, 5-50 micron,
met een zeer nauw spectrum;
—een optimale aanhechting van 100%;
—een onvolledige verzadiging van 50-70%;
—een onvolledig uittreden van de luchtbelletjes van 50-90%:

Zoals reeds gesteld, moet de verwachte
verbetering vandeaanhechting leiden tot een
hoger slibgehalte indereactor. Intabel IIzijn
voor een aantal percentages van de aanhechting de bijbehorende slibgehalten (SSr)
in een reactor van 20 mdiepte berekend,
uitgaande van een constante A*/S ratio.
Tevens zijn degemiddelde praktijkresultaten
van het Zweedse microflotatieproces in een
reactor van 10m diepte opgenomen.
Wanneer deze resultaten ook gelden voor de
multireactor van 20 mdiepte, dan kan het
maximale slibgehalte (SSr) slechts
4 g/l worden.

Afb. 2 - Schematische weergave multireactor.

Cj

L

i-

slib retour —

J

—-— effluent

-•

influent

!i

5. Flotatieonderzoek aanhet prototype
5.1. Microflotatie
Al direct bij de eerste proefnemingen werd
duidelijk, dat er zich een goede floterende
drijflaag vormde, doch dat het effluent nog
zeer veel slib bevatte.
Het bleek dat ca. 20% van het aangevoerde
slib floteerde, de rest werd met het effluent
meegevoerd.
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In eerste instantie werd de oorzaak van de
tegenvallende resultaten niet gezocht in een
onvolledig uittreden van de lucht, omdat de
'bubble generation time' een factor 3 hoger
aangehouden is,dan in het Zweedse onderzoek als noodzakelijk geacht werd [11],
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Bij metingen aan de verzadiging werd een
percentage van 70% van het theoretisch
TABEL II.
Aanhechting %

A/S %

A*/S %

SSrg/l

20
40
60
80
100

2
1
0,7
0,5
0,4

0,4

3
6
9
12
15

100

0.4

0.4

0.4

0,4
11.4
11.4

Verzadiging%
100
100
100

Uittreding %

100
100

100
100
100
100
100

60

70
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maximum gevonden, hetgeen in overeenstemming ismet de Zweedse resultaten.
Een onvolledige verzadiging kan verklaard
worden door het feit, dat in tegenstelling tot
in een drukvat, de druk in de reactor niet
overal de maximale waarde heeft.
Ook bij drukflotatie treedt bij lage drukken
ineen drukvat geen volledigeverzadigingop,
omdat de drijvende kracht daartoe te laag
zou zijn [13].
Vanwege de onvolledige verzadiging (70%),
daalde de A/S totcirca 1%.Teneinde de A/S
toch weer op 2% te brengen werd het slibgehalte in de reactor (SSr) verlaagd tot
ca. 1,5 g/l. Het resultaat bleef echter
negatief. Weliswaar floteerde nu
ca. 30% van de aangevoerde hoeveelheid
slib, doch het meeste slibwerd met het
effluent meegevoerd.
Het slib dat meegevoerd werd met het
effluent, floteerde in een bekerglas, onder
stationaire omstandigheden na enige tijd
voor ca. 80%.
Werd een monster van het de flotatieeenheid instromende slib/watermengsel
echter kortdurend heviggeschud en vervolgens onder stationaire omstandigheden
weggezet, dan floteerde ca. 95% van het slib
vrijwel onmiddellijk.
De veronderstelde 100% uittreding van de
lucht zal ook, ondanks een voldoende lange
'bubble generation time', volstrekt onjuist
zijn. Het fungeren alsnucleatiekern dooreen
slibdeeltje isineffectief gebleken.
De belangrijkste conclusie moet zijn, dat het
microflotatieproces waarvoor een
100% aanhechting geldt bij chemisch slib
[11], niet toepasbaar isvoor actief slib. Het
invangen van een luchtbelletje ineen slibvlok
kan wel optreden bij het zich vormende
coagulatieslib, doch niet bij actief slib.
Ook het ontstaan vaneen luchtbelletje ineen
actief-slibvlok isniet effectief genoeg.
Het toepassen van het microflotatieprincipe
in de multireactortechnologie isom de
volgende redenen verlaten:
—de lage percentages vanverzadigingen uittreding van lucht doen het mogelijke effect
van 100% aanhechting teniet;
—het slibgehalte in de reactor kan hierdoor
niet voldoende hoog worden;

TABEL IV.
SSr
g/l

SSe
mg/l

A/Sr

%

%

2.6

<10
<10
<1()

1,1
1,1)
0.9

1,0
0.')
0,5

3,0
3.4

A/Sfg

—een aanhechting van 100% wordt voor
actief slib niet gevonden;
—een noodzakelijke 'bubble generation
time' zal de hydraulische capaciteit van de
installatie beperken.
5.2. Flotatie gegenereerd
Aangezien het verzadigingspercentage van
70% niet te verhogen is,moet als alternatief
voor de microflotatie de uittreding van lucht
vergroot worden.
Aan een langzaam oververzadigd wordende
oplossing moet een hoeveelheid energie toegevoegd worden, om hieruit alle opgeloste
lucht vrij te maken. De aanhechting tussen
luchtbelletjes en slibvolk zal hierdoor ten
opzichte van het microflotatieproces verminderen, omdat reeds gevormde conglomeraten weer gescheiden kunnen worden.
De volgende fase in het onderzoek bestond
uit het introduceren van een hoeveelheid
energie via een betontrilnaald onderin de
flotatie-eenheid nabij de instroomopening
van het slib/watermengsel.
Helaas isde parameter percentage uittreding
van lucht niet meetbaar. Aangezien in de
literatuur [8] een waarde van 90-100% na
drukval (= energie) gevonden wordt, isin
het verdere onderzoek eveneens gerekend
met 90% uittreding.
In tabel III zijn de resultaten van dit onderzoek samengevat.
Er zijn tevens de perioden opgenomen,
waarinzonder toevoer vanenergiegewerktis
(microflotatie) en een vergelijking met
literatuuropgaven van het ontspannings- of
drukflotatieproces.
Bij analyse van het effluent bleek, dat het
hierin voorkomende slibeen zeer fijne
structuur heeft en zeer kolloïdaal is.
De conclusie moet getrokken worden dat er
niet voldoende zeerkleine luchtbelletjes vrijkomen om ook dit zeer fijne slibte floteren.
In de literauur [14]iste vinden dat bij

TABEL III.
Proces
Microflotatie
Microfloatie
Flotatie + energie
Flotatie + energie
Flotatie + energie
Flotatie + energie
Flotatie + energie
Flotatie 4- energie
Ontspanningsflotatie

SSr
g/l

SSe
mg/l

Gefloteerd

%

%

opp.bel.
m/h

dsbel.
kg/m2,h

?
?
0,5
0,6
n.(,
1,5
1,8
2,(1
2,0

3,3
3,3
5.0
4.3
4,7
1,7
1,5
1,3
3,0

2600
1000
3300
2500
2700
260
150
61)
<30

20
3D
34
42
43
85
90
95
2
99

2.4
2.4
2,7
2.5
2,4
1.3
0.7
0,7
4.0

8,1
3,7
14,9
11,6
12,6
2,4
1.1
0,9
10,0

A/S

%

dsbel.
kg/m2.h

opp. hel.
m/h

Ofg als
percentage
vanQi

2,1
1.4
1.4

5
5
10

2
2
3

25
25
17

A/St

drukvallen van bijvoorbeeld 3 tot 1barde
frequentieverdeling van de grootte van de
luchtbelletjes, tengevolge van een te geringe
drijvende kracht, ongunstig is. Vandaar dat
bij ontspannings- of drukflotatie meestal bij
drukken van 4 bar en hoger in het drukvat
gewerkt wordt.
Uit het onderzoek tot nu toe blijkt, dat het
flotatieproces in de multireactortechnologie
niet alleen gegenereerd moet worden door
een hoeveelheid energie, doch tevens gecomplementeerd zalmoeten worden met een
hoeveelheid zeer kleine luchtbelletjes, wilhet
als clarificatieproces voldoen.
5.3. Flotatie gegenereerd en
gecomplementeerd
Om een hoeveelheid energie en een
hoeveelheid zeer kleine luchtbelletjes in te
brengen isbesloten om een flotatiegenerator
te introduceren. De flotatiegenerator is
gebaseerd op het ontspannings- of drukflotatieprincipe. Hiertoe wordt een deelstroom effluent gerecirculeerd, nadat het in
een drukvat (gepakte kolom) onderca. 5 bar
belucht is.Het drukaflaatsysteen, de nozzle,
isgesitueerd op de voormalige plaats van de
betontrilnaald (zie afb. 3).
Afb. .7- Hermultireüctor flotatiesysteenu

flotatiegenerator
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Afb. 4 - Overzichtsfoto van het prototype.

De resultaten met dit systeem waren zeer
bevredigend. Er iseen zeer helder effluent te
verkrijgen zoals uit tabel IV blijkt.
De A/S ratio wordt nu gevormd door een
aandeel uit de reactor (A/Sr) en door een
aandeel uit de flotatiegenerator (A/Sfg),
tezamen de A/St.
De recirculatiestroom effluent (Qfg), die
onder hoge druk belucht moet worden, heeft
slechts een zeer bescheiden omvang ten
opzichte van het influentdebiet (Qi).
Het aldus ontwikkelde flotatieproces in de
multireactor kost dus slechtseen geringe
hoeveelheid energie.
5.4. Vervolonderzoek
Met deze verkregen informatie, zijn de
hoofdlijnen van het flotatieproces in de
multireactor bekend en ishet onderzoek aan
het prototype (zie afb. 4) na ruim 1 jaar
afgesloten.
Er iseen nieuwe full-scale installatie
gebouwd (zie afb. 5),waarin de finesses van
het flotatieproces onderzocht worden.
Het doel van dit vervolgonderzoek is
antwoord te krijgen op de volgende vragen:
- Hoe hoog kan het slibgehalteinde schacht
oplopen, zonder dat het flotatieproces
gestoord wordt?
- Wat isde minimale waarde van A/St

- Overzichtsfoto vein defull-scale installatie.

waarbij nog een acceptabel effluent verkregen wordt?
—Welke zijn de maximalebelastingen vande
flotatieenheid?
- Wat isde invloed van de slibsamenstelling
op het flotatieproces?
In een volgend artikel zal dit onderzoek uitvoerig toegelicht worden. De voorlopige
resultaten zijn, dat het slibgehalte in de
reactor op kan lopen tot SSr = 12 g/l.
Met een A/St = 1%,wordt bij een oppervlaktebelasting van 5 m/h en eendroge-stofbelasting van 30 kg/m 2 • h nog een effluent
verkregen met SSe<20 mg/l.
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