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Flotatietechniek

irjec is geschikt voor flotatietechnieken  
(DAF-units) en het ontinkten van 
gerecycled papierstof. Andere toepas-
singsgebieden zijn waterzuivering 

binnen industriële productieomgevingen en voed-
selverwerkingsindustrie maar ook gemeentelijke 
rioolwaterzuivering. “Oftewel, overal waar lucht en 
water gemengd moeten worden, is de Airjec een 
effectieve en duurzame oplossing”, aldus Rithco 
directeur Andreas Ritter. 

Begin 2021 introduceerden het Duitse RITHCO Papertec en HedraTech Int. gezamenlijk de gepatenteerde 
Airjec® op de Nederlandse en Belgische markt. Een energiezuinige en kostenbesparende luchtgenerator 
voor flotatietechnieken in tegenstelling tot de bestaande lucht-waterreactor. De hydrodynamische 
luchtgenerator produceert micro-luchtbellen in een vloeistofstroom. Optimale beluchting zorgt ervoor 
dat onzuiverheden in water zich hechten aan de micro-luchtbellen en zo effectief en eenvoudig uit de 
vloeistof zijn te scheiden. 

Bij toeval ontdekt
De Airjec werd min of meer bij toeval ontdekt toen een 
Duitse papierproducent een probleem bleek te hebben 
in de flotatie-unit. Als vaste leverancier van chemicaliën 
werd Rithco benaderd, omdat de oorzaak werd gezocht 
in het feit dat de gebruikte flotatie-chemicaliën (poly-
meer) niet meer werkten. Rithco heeft als onafhanke-
lijke leverancier een uitgebreid gamma aan chemicaliën 
zodat verschillende alternatieven getest konden wor-
den. “Maar het leverde niet de gewenste verbetering. 

Energiezuinige Airjec voor flotatietechnieken

Krachtig in zijn eenvoud
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Een nadere inspectie van de fl otatie-unit 
wees uit dat er niet voldoende luchttoevoer 
was ondanks dat de toevoer op maximaal 
stond, 9 bar”, vertelt Ritter. Er volgde nog een 
aantal pilots met andere polymeer-leveran-
ciers, maar verbetering bleef uit. 

Venturi-principe
In de tussentijd werd in het lab van Rithco 
verder nagedacht over de mogelijkheid 
om meer lucht toe te kunnen voegen door 
middel van een ‘venturi’. Dit is een bewust 
aangebrachte vernauwing in een stromings-
kanaal waardoor de passerende vloeistof 
een snelheidsverhoging en dus een druk-
verlaging ondergaat ter hoogte van de 
vernauwing. Het venturi-eff ect zorgt ervoor 
dat atmosferische lucht wordt aangezogen 
en in een mengkamer wordt vermengd met 
de vloeistofstroom. De met lucht verzadigde 
kleine stroom wordt toegevoegd aan de 
hoofdstroom en vervolgens de fl otatie-unit 
ingevoerd. 

Ritter: “De resultaten in onze laboratorium-
omgeving waren veelbelovend. De hamvraag 
was nu of het in een grotere omgeving, zoals 
een papiermachine, ook zou werken. De 
papierproducent was bereid om een proef te 
starten. Direct nadat we het eerste testmodel 
van de Airjec hadden geïmplementeerd, wa-

ren de problemen met het tekort aan lucht 
voorbij. De conclusie dat de omvang er niet 
toe deed was snel getrokken. Het is een 
kwestie van hoeveel water je erdoor laat.” 
Bijkomend voordeel is volgens Ritter dat de 
Airjec het polymeerverbruik kan verlagen.
Geen enkele (grote) producent van fl otatie-
units bleek een patent te hebben geclaimd 
op het inbouwen van het venturi-principe 
in een fl otatie-unit. Rithco zag hier grote 
kansen en vroeg patent aan in Duitsland; 
het Duitse patent was er binnen vier maan-
den. Het Europese patent deed er twaalf 
jaar over, maar is onlangs in november 
2020 rond gekomen. 

Veel potentieel voor de Nederland-
se markt
Inmiddels wordt de Airjec wereldwijd suc-
cesvol toegepast in uiteenlopende sectoren 
zoals de papierindustrie, slachterijen, food-
verwerkende industrieën en ook gemeente-
lijke waterzuivering. Gerrit Schepers, direc-
teur en oprichter van HedraTech, ziet ook 
veel potentieel voor de Airjec op de Neder-
landse markt en benadrukt de simpliciteit 
van de oplossing: “Juist de eenvoud van de 
Airjec biedt op het gebied van duurzaam-
heid enorme voordelen, zoals een fl inke 
energiebesparing en effi  ciencyverhoging. 
In deze tijden van duurzamer ondernemen, 
energiebesparing en de noodzaak tot ener-
gietransitie kan dit apparaat zorgen voor 
een verlaging van de bedrijfskosten. Zelfs in 
de waterzuivering.”

HedraTech Int.
HedraTech Int., gevestigd in Apeldoorn, 
vertegenwoordigt diverse internationale 
bedrijven die specifi eke technologische 
oplossingen bieden voor de papier- en 
procesindustrie, zoals stoom- en conden-
saatsystemen, aerothermische systemen, 
halventilatie en waterzuiveringssystemen. 

Meer informatie: www.hedratech.nl

RITHCO Papertec
RITHCO Papertec GmbH, gevestigd in het 
Duitse Krefeld, ontwikkelt speciale concep-
ten ter ondersteuning van waterbesparende 
processen. Toepassingsgebieden zijn indus-
triële omgevingen zoals de papierindustrie, 
de foodsector en afvalwaterzuivering voor 
gemeentelijke overheden. 

Meer informatie: 
www.rithco-papertec.com

Werking van de Airjec®
Een relatief kleine hoeveelheid water (vloeistof ) wordt via een bypass-leiding in de Airjec® 
geleid. Door het venturi-eff ect wordt atmosferische lucht aangezogen en in een meng-
kamer vermengd met de vloeistofstroom. De met lucht verzadigde kleine stroom wordt 
toegevoegd aan de hoofdstroom en vervolgens de fl otatie-unit ingevoerd. De variatie in 
de grootte van de luchtbellen resulteert in een optimale fl otatiereiniging van het water. 
De microbellen hebben een aanzienlijk groter oppervlak dan de bellen geproduceerd 
door een compressor. Hierdoor kan meer lucht zich hechten aan de vezels, vaste stoff en 
en andere componenten. Dit verbetert de eff ectiviteit en de doorvoer van de fl otatie-unit 
aanzienlijk.

Capaciteit
De Airjec®’ is beschikbaar in twee modellen met verschillende capaciteiten. Met één Airjec® 
kan, variërend van het model, 40 – 300 m³/hr aan luchtbellen in water ‘opgelost’ worden. 
De afmeting van de Airjec® is 700mm * 270mm * 232mm (l*b*h*).

Energiebesparend
Traditioneel wordt voor beluchting een compressor gebruikt. De compressor voert de 
perslucht in een drukvat. Dit vraagt om aanzienlijk grote compressoren met een hoog 
vermogen. De Airjec® gebruikt geen compressor en heeft slechts een kleine pomp nodig. 
De gemiddelde Return On Investment (ROI) is 3 tot 12 maanden, afhankelijk van het reeds 
geïnstalleerde vermogen.

E�  ciencyverhoging van de � otatie-unit
De Airjec® kan worden geplaatst in een bypass van de ‘vuile’ stroom. Hiervoor is geen 
‘schoon’ acceptwater nodig van de fl otatie-unit. Dit bespaart 10–25% van het acceptwater 
en zorgt dus voor verhoging van de capaciteit.
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