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Coagulatie-experimenten opbedrijfsschaal
Ervaringen met de vlokvorming en de vlokverwijdering op het Produktiebedrijf Kralingen
van de Drinkwaterleiding Rotterdam
1. Inleiding
Aanleiding en probleemstelling
De Drinkwaterleiding Rotterdam verzorgt
de zuivering en de distributie van water in de
regio Rotterdam en levertengros drinkwater
aan andere waterleidingbedrijven in het
Rijnmondgebied. Om aan de waterbehoefte
te voldoen (ca. 100 milj.m 3perjaar)heeft de
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DWL de beschikking over twee produktiebedrijven. Kralingen (1977) en Berenplaat
(1966). Beide bedrijven gaan voor de
bereiding uit van Maaswater dat door de NV
Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch
wordt voorbehandeld en aangevoerd.
Het zuiveringsproces Kralingen, uitgebreid
besproken in lit. [1],isopgebouwd uit de

stappen coagulatie, ozonisatie, dubbellaagsfiltratie, actieve-koolfiltratie en nadesinfectie
met chloor. Coagulatie wordt voornamelijk
toegepast om colloïdaledeeltjes en opgeloste
humusverbindingen te verwijderen.
Na dosering van ijzer(III)sulfaat (ca. 7 mg/l)
en statische menging stroomt het water naar
zes vlokvormingsruimten, waar energieinbreng door roeren plaatsvindt en indien
nodig vlokhulpmiddel wordt toegevoegd.
De gevormde ijzervlokken worden vervolgens grotendeels afgescheiden door
bezinking in direct achtergeschakelde
lamellenseparatoren, welke werken volgens
het Axel-Johnson meestroomsysteem.
Afb. 1licht dit nader toe. De resterende
ijzervlokjes worden, eventueel naeen tweede
coagulatiestap of na toevoeging van vlokhulpmiddel, door dubbellaagsfiltratie
verwijderd.
Al vrij snel na de ingebruikneming van het
Kralingse bedrijf werden indeeffluenten van
de lamellenseparatoren hogere restijzergehalten (2-4 mg/l) gevonden dan in het
ontwerp waren voorzien. Twee oorzaken
konden daarvoor aangevoerd worden,
namelijk een minder optimaal verlopende
vlokvorming en een sterke vervuiling van de
Separatoren. Bij inspectie bleek dat de lagers
van de horizontaal en onder water geplaatste
roerwerken mankementen vertoonden.

Herstel gaf slechts tijdelijk enige verlichting,
zodat uiteindelijk besloten werd tot algehele,
gefaseerde vervanging van de roerwerken.
Naar de oorzaak van de vervuiling van de
Separatoren werd gezocht door met drijvers
snelheidsmetingen teverrichten en berekeningen uit te voeren inzake het hydraulisch
gedrag. Het bleek dat onder de lamellen een
stroming bestaat ten gevolgevan het verhang
van de aan- en afvoerstromen [2].
2. Ontwerp nieuwe roerwerken
Om geen moeilijkheden meerte ondervinden
van onder water geplaatste lagers, werd
gekozen voor verticale roerwerken.
Zij kwamen daarmee tevens in de stroomrichting van het water te hangen, hetgeen de
vlokvorming positief kan beïnvloeden.
Door de holle stijve constructie en het lage
gewicht onder water (60 kg) behoefden de
assen alleen aan de bovenkant te worden
gelagerd, waarmee het eventueel uitnemen
of vervangen eenvoudiger werd. Om na te
gaan hoe groot de lagerkrachten en de in het
water gebrachte energie zouden zijn, werd
een proef uitgevoerd waarbij rekstrookjes op
de aandrijfas van een prototype werden
geplaatst. Het resultaat van dit onderzoek
staat vermeld in afb. 2. Het wringend moment
is in de tijd gezien niet constant maar
onderhevig aan de golfbewegingen van het

Afb. 1 - Vlokvormings- en vlokverwijderingsntimten.
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Afb. 2 - Opstelling enmeetresultaten testroerwerk.

water inhet compartiment. Het gemiddelde
hiervan, watvoor deenergie-inbrengvan
belang is,blijkt een 3,2-graads verband te
zijn met het toerental. De invloed vande
volumestroom isgering gebleken.
3. Procestechnologisch onderzoek
Doelstelling en aanpak
Essentieel wasdevraag hoeveel roerwerken
geplaatst dienden teworden enmetwelk
toerental deze moesten draaien, omeenzo
laag mogelijk restijzergehalte nadecoagulatie
te verkrijgen. Probleem wasnamelijk niet
zozeer kwaliteitsverbetering te behalen,
alswel deverwijdering vanhet noodzakelijk
toegevoegde vlokmiddel resp.het nagenoeg
volledig afvangen vandegevormde ijzervlokken. Daarnaast wasookhetvlokhulpmiddel (soort, hoogte, plaats enwijzevan
doseren) punt van aandacht.
Literatuurrecherche eninformatie verkregen
tijdens bezoeken aanandere waterleiding-

bedrijven [3]alsmede uitgevoerde
experimenten opsemitechnische schaal verschaften de nodige voorkennis. Maar doorde
mogelijkheid tescheppen ineenbeperkt deel
van hetbedrijf proeven teverrichten, zouden
geometrische aspecten pasgoed meegenomen
kunnen worden.
Inrichting bedrijfsexperimenten
In eenvandevlokvormersvanhet bedrijf
werden 6respectievelijk 12verticale roerwerken geplaatst (afb.3).Gedurende een
week werden toerentallen, doseringen en
volumestroom, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelieten, constant
gehouden. Op werkdagen werden om9, 11
en 13uurzowel voor alsnade coagulatie
monsters genomen. De laatste dagvande
proefweek werd gebruikt omde lamellenseparatoren schoon tespoelen. Per proef
konden zo 12tot 13metingen worden
verricht, waarbij de procescondities

zorgvuldig werden vastgelegd.
Parallel aandeze proef werd ookhet gedrag
gevolgd vaneenvlokvormer, waarin alle
roerwerken ontbraken. Zodoendewas
het mogelijk de invloed vandeenergieinbreng te onderkennen. Verder werd op
laboratoriumschaal (bekerglasproeven) en
op semi-technische schaal oriënterend en
begeleidend onderzoek verricht methetdoel
sneller tot relevante procescondities voorde
bedrijfsexperimenten entoteenzogoed
mogelijke keuze van hette gebruiken
vlokhulpmiddel te komen.
Veel aandacht isbesteed aanverbetering van
meetmethoden. Zo zijn de volumestroommetingen pervlokvormer verbeterd door
nieuwe overstorten te plaatsen en deze
nauwkeurig ophoogte testellen. Verder zijn
ter bepaling vande ijzer- en vlokhulpmiddeldosering debietmeters ingebouwd.
Ter verhoging vandebetrouwbaarheid van
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Afb. 3 - Plaatsing van de roerwerken.

de ijzercijfers na de lamellenseparatoren zijn
steeds vier monsters genomen.
Voor het schoonmaken ishet spoelen met
water en met lucht uitgetest, waarbij de pvclamellen door de druk niet beschadigd
mochten worden. Duikers, gewapend met
video-apparatuur, konden het spoelproces
controleren. Overigens bleken een aantal
platen en afdichtingen defect te zijn.
Uiteindelijk isgekozen voor spoelen met
water.
Meetresultaten
In afb. 4, 5 en 6 zijn de meetresultaten
samengevat tot proefgemiddelden: restijzergehalten als functie van volumestroom,
temperatuur, energie-inbreng en in de
winterperiode dosering van vlokhulpmiddel.
Vergelijking van afb. 4a met 4b laat zien dat
roeren opzich leidt tot aanzienlijke verlaging
van de ijzergehalten. Bij daling van de watertemperatuur nemen de restijzergehalten
relatief meer toe (zieafb.4at/m 4d). Hogere
volumestromen leiden vrijwel altijd tot
hogere cijfers. Ondanks de spreiding in
effluentkwaliteit ishet toch mogelijk
gebleken voor een tweetal volumestromen
(1100 en 1300 m 3 /l) grenzen aan te geven,
waardoor degenoemde verbanden beterafte
leiden zijn. De bandbreedte kan ten dele
verklaard worden uit de hoeveelheid
stromingsenergie. Is deze hoger (door
bijvoorbeeld het gedeeltelijk sluiten van de
aanvoerklep) dan dalen de restijzergehalten.
Om in de winterperiode (watertemperatuur
< 10- 12°C)het restijzergehalte inhet water
na de primaire coagulatie voldoende laag te
houden isdosering van hulpmiddel
noodzakelijk.

Tijdens de bedrijfsproeven isnaast
Wisprofloc Nook Superfloc Af 10gedoseerd.
Gezocht isnaar het verband tussen het
restijzergehalte van het separatoreffluent
enerzijds en de hoogte van de hulpmiddeldosering, de toerentalcombinatie en de
temperatuur anderzijds. Afb. 4c laat zien dat
de gebezigde combinatie van procesvariabelen geen lagere restijzercijfers dan
0,7 mg/l hebben opgeleverd en dat de
temperatuurinvloed behoorlijk groot is.
Bij gebruik van hulpmiddel wordt sneller
geroerd dan in perioden met hogere watertemperaturen. Bij een dosering van 0,5 mg/l
Wisprofloc N levert de toerentalcombinatie
(7)-12-5-3 omw/min in het temperatuurtraject 0-10 °Cvoldoende restijzergehalten
op. Vooral het toerental van het 2e compartiment, de plaats waar het vlokhulpmiddel
wordt toegevoegd, blijkt vanwege menging
het meest kritisch te zijn. Door de stromingsenergie isroeren in het Iecompartiment niet
perse noodzakelijk. Verandering van het
toerental in het 3een4ecompartiment levert
ten opzichte van gebezigde roersituatie over
het algemeen een verslechtering op.Te hard
roeren leidt tot het kapot slaan van de reeds
gevormde vlokken; te zacht roeren geeft
aanleiding tot bezinkirtg en belemmert de
verdere groei van de vlokken. In hoeverre
verfijning van de toerentalcombinatie bij
wijziging van de watertemperatuur en gelet
op de effluentkwaliteit gewenst is,isnog niet
duidelijk.
Afb. 5toont de invloed vande hoogtevande
hulpmiddeldosering en de watertemperatuur.
Bij lagere temperaturen blijkt het effect van
een hogere vlokhulpmiddeldosering het

grootst te zijn en in het bijzonder in die
gevallen, waarbij de dosering nog laagis.
Indien de Separatoren gedurende geruime
tijd niet schoongemaakt worden, kan de
vervuilingssnelheid gemeten worden.
Afb. 6 toont de snelle vervuiling van de
PVC-lamellen, waarbij alstestcriterium het
verkregen restijzergehalte gekozen werd.
Staat men een toename van circa 50% toe,
dan betekent dit dat de separatorunit lx per
week schoongemaakt moet worden.
Bij nadere beschouwing van de gegevens
blijkt Superfloc Al10een lichte voorkeur te
verdienen ten opzichte van Wisprofloc N en
zeker wanneer het erom gaat om de
Separatoren langer schoon te houden.
Anderzijds werd bij een Superfloc
AllO-dosering van 0,1-0,2 mg/l frequent
doorslag van de achtergeschakelde dubbellaagsfilters geconstateerd. Verdeling van
deze hoeveelheid hulpmiddel over de
primaire en secundaire dosering kon slechts
in enkele gevallen het nodige soelaas bieden.
4. Conclusies
Alhoewel zich nog steeds nieuwe informatie
aandient over het functioneren van het
coagulatieproces van Kralingen, zijn de
volgende conclusies te trekken:
1. In de zomerperiode (> 15°)zijn lage
restijzergehalten (0,7-1,0 mg/l na coagulatie
haalbaar. Bij temperaturen < 5°ishet nog
niet gelukt dusdanige procescondities in te
stellen dat lagere restijzercijfers dan
1,0-1,5 mg/l verkregen werden.
2. Gezien het effect van de energie-inbreng
op de restijzercijfers isde plaatsing van de
roerwerken zinvol gebleken. In de zomer-
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periode zijn twee roerwerken per
compartiment voldoende.
3. De noodzaak om in het eerste compartiment roerwerken te plaatsen isnog niet
door de resultaten bevestigd. De stromingsenergie, afkomstig van de regelklep en de
uitstroming in het compartiment (zie afb. 1),

blijkt voldoende te zijn voor de groei van de
op dat moment nog kleine vlokken.
4. Het tweede compartiment isvoor de
primaire dosering van vlokhulpmiddel
Wisprofloc N het meest geschikt gebleken.
Een optimale dosering hiervan is vooralsnog
niet gevonden.

5. De toerentallen van de roerwerken
blijken niet erg kritisch te zijn. In perioden
met gebruik van vlokhulpmiddel moet
duidelijk harder worden geroerd dan in
perioden zonder. Het voldoende snel roeren
is in compartiment 2 het belangrijkst, omdat
daar de vlokhulpmiddeldosering plaatsvindt.

Afb. 4- Gemiddelderestijzergehalten (perproef).
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Afb. 5 - Het restijzergehalte effluent lamellenseparator inrelatietot
hulpmiddeldosering en temperatuur.

Wat de vlokhulpmiddeldosering betreft is
besloten zonodig bij de primaire dosering
een anionisch hulpmiddel toe te voegen

#

Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek TNO (CHO-TNO)
Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek TNO (1946-1986)
Dit jaar ishet 40 jaar geleden
dat de Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek TNO (CHO-TNO) werd
opgericht. In deze periode heeft de
commissie gefungeerd alseen centraal punt
op het gebied van de hydrologie en waterhuishouding in Nederland. Alszodanigisde
CHO-TNO vrij uniek omdat op andere
terreinen moeilijk organen met eenzelfde
samenstelling en opzet zijn aan te wijzen.
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers
van praktisch alle instellingen die zich met
hydrologie en waterhuishouding
bezighouden. Het ledental bedraagt
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5. Nawoord
Met de ervaring welke gedurende twee en
een halfjaar experimenten aan de vlokvormings- en vlokverwijderingsproces is
opgebouwd, isduidelijk geworden dat het
functioneren hiervan door veel moeilijk
beheersbare factoren wordt beïnvloed.
In het tweede,derde envierde compartiment
zijn inmiddels roerwerken geplaatst (2 per
compartiment). Voorlopig worden de
toerentallen uit tabel Iaangehouden.

10

Afb. 6 - Restijzergehalte separatoreffluent alsfunctie vande looptijd.

T A B E L I— Momenteel veelgebruikte toerentallen endoor deasingebracht vermogen (2roerwerken per compartiment).
Toerental ( ~>mw./min.)
Compartiment
1
2
3
4

ingebracht vermogen (W).

'szomers

Ywinters

'szomers

'swinters

0
5
2
1

0
12
5
3

0
1211
7
1

0
2.000
120
25

(waardoor de Separatoren minder snel
vervuilen) en bijdesecundaire coagulatie een
kationisch middel te doseren ter voorkoming
van doorslag van de filters.
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momenteel 92. Dit betreft naast instellingen
voor wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek ook beleids-en beheersorganen
zoals Rijkswaterstaat, Landinrichtingsdienst,
Provinciale Waterstaten, waterschappen en
waterleidingbedrijven en tevens nog diverse
ingenieurs- en adviesbureaus.
Bijeengenomen bestrijken die instellingen
het brede terrein van het hydrologisch
onderzoek, het waterbeheer, de landbouwen drinkwatervoorziening, en het milieu.
Zowel waterkwantiteit- als waterkwaliteitsvraagstukken komen aan de orde.
De samenwerking binnen decommissie vindt
plaats op vrijwillige basis en er isslechts
sprake van morele verplichtingen.
De vrijblijvendheid van de samenwerking is
slechts zelden een nadeel gebleken.
Als belangrijkste taken van de CHO-TNO
kunnen o.a. worden genoemd:
- het bevorderen van de kontakten tussen
de leden en het stimuleren van de onderlinge
samenwerking;
- het zorgen voor een adequate informatieuitwisseling en voor de toepassing van
onderzoeksresultaten en kennis in de

lamellenseparatoren, zoals deze op het produktiebedrijf
Kralingen zijn opgesteld. DWL-rapport TBP 83-51.
3. Kolpa, R. J. Vergelijking van enkele vlokvormings- ei
vlokverwijderingssystemen in Nederland. DWL-rapport
TBP 84-49.
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praktijk (technology transfer);
—het initiëren van onderzoek ten aanzien
van onderwerpen die onvoldoende aandacht
krijgen.
Om decoördinerende taak opeenjuistewijze
te kunnen vervullen verricht het secretariaatsbureau van de CHO-TNO zelf geen
onderzoek en neemt het een onafhankelijke
positie in tegenover de leden.
De CHO-TNO aktiviteiten zijn primair op
Nederland gericht, maar tevens worden de
internationale ontwikkelingen op watergebied gevolgd. De Nederlandse bijdragen
aan buitenlandse projecten op watergebied
zijn steeds aanzienlijk geweest. Het valt te
verwachten dat de buitenlandse gerichtheid
van de Nederlandse specialisten in de
toekomst verder zal toenemen, immers veel
grote waterbouwkundige en hiermee
gerelateerde projecten inonslandzijn gereed
of komen in de naaste toekomst gereed
(Deltaplan!). Het accent bij de werkzaamheden verschuift van ontwikkeling en
nieuwbouw in de richting van beheer en
onderhoud.

