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Elektrokinetisch ontwateren van afvalslib.
Introductie op praktijkschaal.

Inleiding
Binnen de totale Nederlandse produktie
aan afvalstoffen nemen slibvormige
soorten een vooraanstaande rol in. Deze
afvalslibben vinden hun oorsprong in de
zuivering van afvalwater, de produktie
van drinkwater en de grote hoeveelheden
opgebaggerd materiaal bij het uitdiepen
van havens, vaargeulen en de sanering
van verontreinigde waterbodems.

IR. M. H. M. RAATS
A.P.M. Consultants bv, Kcrkradc

Samenvatting
Groeiende hoeveelheden afvalslib, gecombineerd met voortdurend strengere
normen stellen steeds hogere eisen aan conventionele ontwateringsapparatuur.
Hierdoor groeit de behoefte aan alternatieve ontwateringsmethoden. Binnen de
vakgroep Colloïdchemie en Thermodynamica van de Technische Universiteit
Eindhoven wordt al geruime tijd onderzoek verricht naar elektrokinetische
methoden om slibvormige afvalstoffen te ontwateren. Naar aanleiding van voorgaande onderzoekresultaten werd met financiële steun van NOVEM (Stimuleringsregeling Milieutechnologie &Meerjarenprogramma Intersectorale Nieuwe
Technologieën) in het kader van een ontwikkelingsproject een elektrokinetische
zeefbandpers geplaatst bij het Waterleidingbedrijf Oost-Twente. Full-scale
experimenten met deze zeefbandpers wezen uit dat door het toevoegen van een
elektrische gradiënt aan de conventionele hydraulische gradiënt een verdergaande
(24% i.p.v. 17%) ontwatering van aluminiumhoudend drinkwaterslib bereikt kan
worden. Bijkomend voordeel is dat vervuiling van het filtermedium in sterke mate
wordt gereduceerd. Het energieverbruik van dit proces bleek daarbij laag
(± 60 kWh per ton droge stof). Eaboratoriumexperimenten wezen uit dat deze
ontwateringsmethode ook succesvol kan worden toegepast op ijzerhoudend drinkwaterslib, rwzi-slib en zoetwaterbaggerspecies.

A.J.G. VAN DIEMEN
TU Eindhoven

Daarnaast produceert een scala aan industriële activiteiten jaarlijks een grote
hoeveelheid vaak sterk verontreinigd
slib. Door de sterk toegenomen verontreinigingsgraad nemen de mogelijkheden
tot nuttige toepassing af. In veel gevallen
rest slechts een stortplaats als enige verwijderingsoptie. Afvoer naar een stortplaats of opslag in een tijdelijke deponie
moet echter voorafgegaan worden door
een verregaande ontwatering. Ook alternatieve verwerkingstechnieken als
verbranding en verglazing zijn vanuit
energetisch oogpunt gebaat bij hoge
droge-stofgehaltes van het te verwerken
materiaal. Mechanische ontwatering wordt
in het algemeen uitgevoerd door zeefbandpersen, kamerfilterpersen of door
decanteercentrifuges. Al deze methoden
bezitten hun nadelen. De relatief korte
verblijftijden in zeefbandpersen en
centrifuges limiteren het bereikbare
droge-stofgehalte, terwijl kamerfilterpersen vaak arbeidsintensief zijn en een
hoge dosis aan conditioneringsmiddelen
en kalk verbruiken.

Elektrokinetisch ontwateren
Slibdeeltjes in een waterige oplossing
bezitten een (meestal negatieve) elektrische oppervlaktelading. Deze oppervlaktelading wordt veroorzaakt door het
specifiek adsorberen van ionen uit de
omringende waterfase, waardoor de netto
lading van het slibdeeltje negatief wordt.
Door deze negatieve elektrische lading
van het deeltje zullen positieve ionen uit
de bulk van de oplossing in de richting
van het deeltjesoppervlak bewegen. De
waterfase in de buurt van het slibdeeltje
zal daardoor een netto positieve lading
bezitten. Wanneer een elektrisch gelijkspanningsveld over het slib wordt aangelegd zullen de slibdeeltjes door hun
oppervlaktelading in de richting van de
positieve elektrode (anode) willen be-

anode

Combinatie van hoge storteisen en vaak
ontoereikende prestaties van conventionele ontwateringsapparatuur maakt
duidelijk dat nieuwe of additionele ontwateringstechnieken noodzakelijk zijn om
de groeiende slibproblematiek het hoofd
te kunnen bieden. Binnen dit kader
kunnen elektrokinetische methoden een
grote rol spelen.
Achtergrond
Binnen de vakgroep Colloïdchemie en
Thermodynamica (TCT) van de Technische Universiteit Eindhoven wordt al

financieel ondersteund door de Nederlandse onderneming voor energie en
milieu bv (NOVEM) en wordt uitgevoerd
in een samenwerkingsverband tussen de
vakgroep TCT, de NV Waterleidingbedrijf
Oost-Twente (WOT), Geveke Milieutechniek en Spirofil b.v.

geruime tijd aandacht besteedt aan
elektrokinetisch ontwateren [1,2,3,4], In
1990 werd met subsidie vanuit de industrie en van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer opdracht gegeven het
elektrokinetisch ontwateren van slibachtige afvalstoffen nader te onderzoeken.
Buys [4] verrichtte binnen het kader van
dit project onderzoek naar de ontwatering
van ijzerhoudend en aluminiumhoudend
coagulatieslib uit de drinkwaterbereidingsindustrie. Uit zijn onderzoek bleek onder
meer dat elektro-osmose zowel qua ontwateringsprestaties als qua energieverbruik een aantrekkelijk proces is [5].
De resultaten van Buys leidden tot het
huidige project: 'Efficiënt ontwateren van
afvalslib met behulp van elektro-osmose'.
Hierin wordt in samenwerking met industriële partners elektrokinetisch ontwateren op praktijkschaal geïntroduceerd
in de ontwatering van afvalslibben.
Het project wordt in het kader van het
programma Milieutechnologie alsmede
vanuit het meerjarenprogramma Intersectorale Nieuwe Technologieën (MINT)
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wegen, terwijl de netto positieve waterfase
in de richting van de kathode beweegt. Zo
wordt er een scheiding russen vaste stof
en vloeistof teweeggebracht (zie afb. 1).
Afhankelijk van de bewegingsvrijheid van
de deeltjes, gerelateerd aan hun concentratie in de vloeistof, kunnen er twee
effecten plaatsvinden:
1. Bij lage droge-stofconcentraties kunnen
de deeltjes onder invloed van het elektrisch veld min of meer vrij door de oplossing bewegen. Men spreekt hierbij
van elektroforese.
2. Wanneer het droge-stofgehalte
toeneemt, zullen de deeltjes elkaar in
toenemende mate in hun beweging gaan
hinderen, totdat er sprake is van een vaste
stof matrix waarbij beweging van deeltjes
onder invloed van een elektrisch veld niet
mogelijk is. In deze situatie bezit alleen de
vloeistof de mogelijkheid om onder
invloed van het veld door de matrix heen
te bewegen. Hierbij wordt gesproken van
elektro-osmose.
De invloed van elektroforese en elektroosmose op de vast-vloeistof scheiding is
geheel verschillend, hoewel beiden een
substantiële bijdrage kunnen leveren aan
het ontwateringsproces. Elektroforese
veroorzaakt een afstotend effect tussen de
negatieve slibdeeltjes en de gelijkgeladen
kathode, waardoor verstopping van het
filtermedium door kleine slibdeeltjes in
veel mindere mate een rol zal gaan spelen
dan bij conventionele filtratiesituaties
[5,6,7,8]. De effectieve permeabiliteit van
het filtermedium blijft hoog, waardoor de
initiële ontwatering aanzienlijk sneller zal
verlopen [9],
Naarmate het droge-stofgehalte toeneemt
zullen de poriën in de slibkoek steeds
kleiner worden. De hydraulische permeabiliteit van de filterkoek zal daardoor sterk
afnemen, waardoor ontwatering onder
invloed van een mechanische gradiënt
steeds langzamer zal verlopen. ElektroAfi. 2 - Drogestofgehalte bij 0, 15, 30 volt.
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osmose is niet afhankelijk van de permeabiliteit van het medium, wat blijkt uit de
relatie van Von Schmoluchowski [5]. Door
elektro-osmose zal dus ook in latere
ontwateringsstadia de vloeistofsnelheid
door het bed aanzienlijk worden verhoogd ten opzichte van mechanische ontwateringsmethoden alleen.
Als overall effect resulteert gedurende
het gehele proces een versnelling van de
ontwatering door het toepassen van een
elektrisch veld naast een drukgradiënt
over het slib. Hierdoor kan binnen
normale verblijftijden in commerciële
ontwateringsapparatuur een aanzienlijk
hoger droge-stofgehalte worden bereikt.
Full-scale experimenten [9]
Laboratoriumexperimenten evenals
onderzoek op semi-technische schaal [5]
wezen erop dat combinatie van een draken een elektrische gradiënt het ontwateringsgedrag van afvalslibben kan
bevorderen. Op grond van deze resultaten
werd er op lokatie van het WOT (pompstation Elsbeekweg) een full-scale zeefbandpers (bandbreedte 1m) geplaatst
die uitgerust werd met elektrokinetische
zones (afb. A). In verschillende experimentele sessies werden de optimale praktijkomstandigheden voor het toepassen
van elektrokinetische slibontwatering
onderzocht.
Afbeelding 2 laat de resultaten zien van
ontwateringsexperimenten met WOTaluminiumslib. Zonder elektrisch veld
bedroeg het maximaal bereikbare drogestofgehalte ongeveer 17%. Door het
toepassen van een elektrisch potentiaalverschil van 15 en 30 volt tussen de elektroden bleek het mogelijk het droge-stofgehalte te verhogen tot 19,5 resp. 20,5%.
Door de ontwikkeling van een nieuw type
kathodische zeefband is het inmiddels
mogelijk gebleken om het droge-stofgehalte te verhogen tot ± 24%. Naast een
verhoging van het gehalte aan droge stof

bleek de zeefbandvervuiling drastisch af
te nemen. Terwijl zonder elektrisch veld
ruim 35% van de vaste stof door de zeefbanden wordt gedrukt, treedt al bij lage
elektrische potentiaalverschillen geen
doorslag meer op.
Afbeelding 3 geeft het droge-stofgehalte
weer op de verschillende monsterpunten
als functie van het slibdebiet. Bij de eerste
metingen werd daarbij geen elektrisch
veld toegepast aan het einde van de voorontwateringssectie. Het einddroge-stofgehalte neemt af naarmate het slibdebiet toeneemt. Dit is conform de
verwachtingen. Veldsterkte en verblijftijd
dalen. Omdat de capaciteit van de voorontwatering overschreden werd, is vanaf
een debiet van 2,7 m 3 /uur de I e elektrokinetische zone wel ingeschakeld. (Omdat
een goede voorontwatering van essentieel
belang is voor het proces, werd de bandsnelheid in deze trap bewust niet verhoogd.) De bijgeschakelde zone leverde
het gewenste resultaat. Het slibdebiet
kon probleemloos worden opgevoerd tot
4 mVuur, het maximale slibaanbod van
deze lokatie.
Energieverbruik
Het extra elektrisch energieverbruik zal
in veel gevallen doorslaggevend zijn voor
het succesvol toepassen van deze ontwateringstechniek. Laboratoriumexperimenten, evenals voorgaand onderzoek [4,5,9] wezen erop dat in het geval
van WOT-aluminiumslib dit energieverbruik laag zal zijn, wat mede te danken is
aan de relatief lage elektrische geleidbaarheid (± 500 //S/cm) van dit slib. Fullscale experimenten bevestigden dit. Het
extra energieverbruik voor de elektrokinetische ontwatering bedroeg bij vollast
60 kWh per ton droge stof (1,02 kWh/m 3
slib).
Elektrodemateriaal
Bij het toepassen van een elektrisch veld
over de slibkoek treden naast elektro-

Afb. 3 - Invloed van het slibdebiet (30 volt).
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Full-scaleexperimenten bij het
Waterleidingbedrijf Oost-Twente
Achtergrond
Bij hetpompstation Elsbeekweg wordt oppervlaktewater uit hetTwente-kanaal ingenomen
voor de bereiding vandrinkwater. Nahetpasserenvaneentrommelzeefwordt polyaluminiumchloride (AlnOHmCI3n_m) gedoseerd om
decoagulatievanzwevende verontreinigingen
tebevorderen.Doorflotatiewordtditcoagulatieslib uit hetwater afgescheiden.Hetvoorgezuiverde waterwordtvoorverdere opwerkingverpompt naar devoorraad-eninfiltratiebassins bijde lokatieWeerseloseweg.Het
coagulatieslib bezit eendroge-stofgehaltevan
1à1,5 gewichtsprocent enwordt opgevangen
ineenvoorraadkelder. Nadosering vaneen
anionische flocculantwordt hetslib opeen
indikzeefband ingedikttot circa 4gewichtsprocent droge stof.Hetingedikte slib wordt
afgevoerd naar slibdroogvelden waar natuurlijke processenvoor verdere indroging
zorgen.Dezesubveldenworden periodiek
geruimd,waarna hetslib wordt afgevoerd
naar eenstortplaats.
Gezien hetcolloïdale engelachtige karakter
vanditaluminium-coagulatieslib ishetnormaliterzeer moeilijk dit slib mechanisch teontwateren ineenzeefband-of kamerfilterpers.
Navoorontwatering bezit hetslibeente lage
drukbestendigheid ombij hettoepassenvan
eenpersdruk door hetfiltermediumteworden
tegengehouden.Toepassing vaneenelek-

kinetische verschijnselen verschillende
elektrochemische reacties op. Grotendeels
vormen deze reacties geen bezwaar voor
het succesvol toepassen van dit proces.Er
moet echter rekening worden gehouden
met versnelde aantasting van het anodemateriaal inde apparatuur. Roestvast staal
(RVS 316) leek binnen de beschouwde
proefperiode niet aangetast teworden
door elektrochemische corrosie, doch
laboratorium corrosie-experimenten
toonden aan dat op langere termijn toch
aantasting van de anodes teverwachten is.
Een mogelijke oplossing voor deze
problematiek beslaat uit een coating van
Titaan met Iridiumoxyde die momenteel
op zowel laboratorium- als op pilotschaal
onderzocht wordt.
Kosten
Op grond van de proefnemingen ishet
mogelijk een ruwe schatting te maken van
de kosten voor het bedrijven van een
elektro-kinetische zeefbandpers. Hierbij
wordt uitgegaan van de meerkosten ten
opzichte van mechanische ontwateringin
deze specifieke situatie. De investeringskosten bedragen indat geval ± f70.000,en omvatten een voedingsbron, het coaten
van de anodes endiverse werktuigbouwkundige enelektrische voorzieningen. Uit
de berekeningen [9] blijkt daarnaast dat
niet de energiekosten, doch veeleerde
vervanging van degeleidende zeefband
door mechanische slijtage indit gevalde

trischveldverhoogtde initiële
ontwateringssnelheid,waardoor er
snel een persbare
massawordtverkregen. Doorslag
van materiaal door
hetfiltermedium
wordt daarmee
vermeden.

voorontwatftrd
slib

Praktijkinstallatie
AfbeeldingAiseen
schematische
weergavevande
gebruiktezeefbandpers.Het
coagulatieslib
wordt vanuitde
voorraadkelder
rechtstreeksverpolymeer/slib
^- A ' Schematische weergave
mengtank. Depoly- monsterpunten).
meeroplossing wordt betrokken uiteenautomatische polymeeraanmaakinstallatie,waar hetvaste
polymeer wordt opgelosttoteenverpompbare
concentratie. Indemengtank vindtvlokvorming
plaats,waarna hetgeflocculeerde slib opde
voorontwateringsband wordt geleid.Opverschillende plaatsen indezeefbandpers werden roestvaststalen platen alselektrodes ingebouwd.In
dezeconfiguratie washetechter niet mogelijk om

operationele kosten ( ±f 15.000,- per jaar)
bepalen.
Tegenover de extra investerings-en
operationele kosten staat een sterke
reductie van de hoeveelheid af te voeren
materiaal. Immers, aleen toenamein
droge-stofgehalte van 17 naar 2 1 %
betekent een reductie van ± 20%in de
te storten hoeveelheid materiaal. Ook
wanneer ontwatering vooraf gaat aan een
eventueel vervolgproces als bijvoorbeeld
drogen zullen de verkregen besparingen
ruimschoots opwegen tegen de temaken
kosten.
Alternatieve slibben
Naast full-scale experimenten werd erop
laboratoriumschaal onderzoek gedaan
naar de mogelijke toepasbaarheid van
elektrokinetische ontwatering bij andersoortige slibben. Hiertoe werd gebruik
gemaakt van de ontwateringsopstelling
weergegeven inafbeelding 4. Deze beslaat
uit twee PVC-cylinders waarin zich een
beweegbare zuiger bevindt. Ontwatering
vindt plaats via stikstofdruk op de zuigers
waardoor een persdruk op het slib wordt
uitgeoefend. Daarnaast bestaat bij één van
beide cylinders de mogelijkheid om
tussen de roestvaststalen zuigers en de
eveneens roestvaststalen filterondersteuning een elektrisch potentiaalverschil
aan teleggen. Onttrokken hoeveelheid
water, stroomsterkte en potentiaalverschil
worden on-line geregistreerd.

kathodlach* zeafband

elektrokinetischezeefiandpers, (ml, M2, M3:
indeperssectie elektro-osmosetebedrijven.
Samenwerking met zeefbandenleverancier
Spirofil resulteerde ineen spiraalgeweven
polyester zeefband,waarbij de helftvande
kunststof steekdraden werdvervangen door
eenelektrisch geleidend materiaal.Dezeband
werd inde perssectie gebruikt alskathode.
Daarnaastwerden deperswalsen van hun
coating ontdaan enalternerendalsanodeen
kathode gebruikt.

voedingsbron
gelijkspanning

computer
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Afb. 4-Batch ontzvateringsopsteUïng.

Binnen het kader van dit onderzoek
werden 3alternatieve slibsoorten nader
onderzocht: WOT-ijzerslib, anaëroob
gestabiliseerd rioolwaterzuiveringsslib uit
de rwzi-Zeist en zoetwaterbaggerspecie uit
de Heilige Beek in Amersfoort. De resultaten van de laboratoriumexperimenten
worden weergegeven door deafbeeldingen 5, 6, en 7.
Uit deze resultaten volgt dat het inal de
beschouwde gevallen mogelijk is omde
ontwatering tebevorderen door het
toepassen van een elektrisch veld.
Vergelijking van droge-stofgehaltes aan
het einde van elk experiment laten een
grote toename zien bij het toepassen van
een elektrisch veld. De curves in afbeelding 5en6geven aan dat de slibkoek vele
malen sneller zijn evenwichtsdroge-stof-

544

slechts als een indicatie voor een mogelijke toepassing.
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gehalte bereikt dan bij alleen mechanische
ontwatering het geval is. Vooral bij de
ontwatering van ijzercoagulatieslib is deze
versnelling substantieel. Ook bij rwzi-slib
is een snelle toename in het droge-stofgehalte mogelijk binnen praktisch
aanvaardbare verblijftijden. Mechanische
ontwatering van zeer mineraal baggerslib
verloopt normaliter zeer snel, zodat
elektroforese hier geen rol van betekenis
speelt. Door elektro-osmose wordt ook
hier echter het uiteindelijke droge-stofgehalte hoger dan bij mechanische
ontwatering alleen (zie afb. 7).
Onder praktische omstandigheden zijn de
verblijftijden echter gelimiteerd. Daarom
zullen de toenamen in droge-stofgehalte
zoals die bereikt worden in laboratoriumexperimenten in praktijksituaties niet
haalbaar zijn. Deze experimenten dienen
Aß.
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Nadere beschouwing van het energieverbruik van deze slibsoorten leert dat
dit voor ijzer- en (zoetwater) baggerslib
van dezelfde grootte-orde is als voor
aluminiumslib. Rwzi-Slibben bezitten een
bijzonder hoge elektrische geleidbaarheid
(4000-5000 //S/cm) waardoor het energieverbruik aanzienlijk hoger is. Een ruwe
kostenanalyse laat echter zien dat deze
energiekosten slechts ongeveer de helft
bedragen van de mogelijk te realiseren
besparingen op de stortkosten [10].
Conclusies
Op grond van resultaten uit laboratoriumen semi-technische experimenten werd er
op lokatie van het Waterleidingbedrijf
Oost-Twente een full-scale elektrokinetische zeefbandpers geplaatst. Met
deze pers bleek het mogelijk om (doorgaans mechanisch zeer moeilijk ontwaterbaar) aluminiumcoagulatieslib verregaand
te ontwateren. Het droge-stofgehalte van
het slib steeg van 17 naar 24%. Daarnaast
werd zeefbandvervuiling effectief gereduceerd tot acceptabele waarden.
Het extra energieverbruik voor elektrokinetisch ontwateren was laag,
± 60 kWh/ton droge stof. Mede hierdoor
bleek het proces economisch bijzonder
aantrekkelijk te zijn.
Naast full-scale experimenten met
aluminiumslib werden op laboratoriumschaal experimenten uitgevoerd met een
drietal andersoortige slibben. Zowel ijzerslib, als rwzi- en (zoetwater)baggerslib
zijn met een elektrische gradiënt sneller te
ontwateren en bereiken een hoger einddroge-stofgehalte. Het energieverbruik
voor rwzi-slibben was daarbij aanzienlijk
hoger dan bij de andere slibben. Gezien
de te realiseren besparingen op stort- en
transportkosten hoeft dit echter niet van
nadelige invloed te zijn op full-scale
toepassing van dit proces.
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Duinbehoud tegen
uitbreiding waterwining
De stichting Duinbehoud en andere milieugroepen zijn tegen uitbreiding van de
waterwinning in de duinen. Dat bleek
begin augustus in Den Haag bij de Raad
van State, tijdens de behandeling van de
vergunning voor Gemeentewaterleidingen,
Amsterdam.
Het Amsterdamse waterleidingbedrijf haalt
nu water uit de duinen in de gemeenten
Zandvoort en Noordwijk, als eigen bezit
ook wel aangeduid als de 'Amsterdamse
waterleidingduinen'. In de nieuwe vergunning geeft de provincie Noord-Holland
toestemming om in dit gebied de huidige
waterwinning van 70 miljoen kubieke meter
teverhogen naar 83 miljoen kubieke meter.
Reden hiervoor is dat Amsterdam verwacht
dat de vraag naar schoon water zal toenemen.
De stichting Duinbehoud vreest voor
verdere verdroging van het natuurgebied.
Zij wordt daarin gesteund door de stichting
Natuur en Milieu en de milieufederatie
Noord-Holland. 'Het stoppen van de
grondwaterwinning betekent een halt toeroepen aan de verdroging van de natuur',
zegt woordvoerder drs. H. Wijkhuisen
van Duinbehoud. Het Amsterdamse waterleidingbedrijf wijst echter op de vernieuwde
techniek die het hanteert. Die houdt in dat
zoveel mogelijk voorgezuiverd Rijnwater
via diepte-infiltratie naar het grondwater
wordt gebracht. De oude techniek van 'open
infiltratie', waarbij het water eerst via kunstmatige meren in de bodem moet zakken,
wordt nu zo weinig mogelijk gebruikt. 'Via
de nieuwe aanpak zijn de milieu-gevolgen
minimaal', zegt ing. R. Schuurman,
adjunct-directeur bij Gemeentewaterleidingen, Amsterdam.
De definitieve uitspraak door de Raad
van State wordt binnen twee maanden
verwacht. (ANP)

