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kentotongeconditioneerde slibsoorten.De
gegevenszijn voornamelijk gebruikt voorhet
rationeler ontwerpen vandroogbeddenvoor
denatuurlijke ontwatering van drinkwaterslib.Tevensisaandacht besteedaaneenjuiste
bedrijfsvoering vandroogbedden.
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Debekendenadelen vanontwateringvan drinkwaterslib opdroogbedden(laag drogestojgehaltc,
verstoppingendoorslagvan hetdraiiiagezand,plantengroei,vermenging metzand]kiumeiiworden
voorkomendooreendroogbedgoed tedimensioneren entebedrijven. Voorde completebeschrijving
van hetdrainage-endreogproecsisecutweetal bestaandeslib^ltratiemodeUengeïntegreerd en een
verdampingsmodel toegepast.Debenodigde parameters voordezemodellen kunnendoornieuw
ontwikkelde testapparatuursneleneenvoudigwordengegenereerd.Opgrond vanlaboratoriumtests
wordteendroogbedgedimensioneerdenaanwijzingcugcgevcn voorde bedrijfsvoering, bijvoorbeeld
detoelaatbare vulhoogte.In de praktijk blijken zoontworpen droogbeddeuzeergoed rewerken.De
tenopzichte vanmechanischeontwatering veelgoedkopere natuurlijkeontwatering opdroogbeddeu
kan dan(zonderde nadelen)weerwordeningezet.
Deprocesmatigeontwatering vandrinkwaterslib krijgt steedsmeeraandacht.De
belangrijkste redenen hiervoorzijn strengere
wetgevinginzakeverwerkingenopslagvan
drinkwaterslib eneconomische maatregelen
(o.m.beperkingvanhetstortvolume,streven
naarnuttige inzet).Droogbcdden,dievan
oudsher worden toegepast voorde(natuurlijke)ontwateringvandrinkwaterslib,dienen
ommilieuhygienischetedenen zodanigte
wordeningerichtdatwordtvoldaanaande
IBC-critetia.
Ditvereisthetaanbrengen vanextravoorzieningendierelatiefduurzijn.Deontwateringopdroogbedden kent indepraktijk nog
nadelenalsover-ofonderdimensionering (te
duur ofgeengoedontwateringsresultaat) en
eennietadequatebedrijfsvoering waardoor
verstoppingendoorslagvanhet filterzand
optreedt.Ookeentelaagdrogestofgehalte na
drogingenvermengingvanslibmetzand
treedt opwaardoor nuttige inzet (bijvoorbeeld
indebaksteenindustrie) wordt bemoeilijkt.
Ditverklaartdeopkomst vandecompacteremechanischeontwatering.Voorveel
toepassingen isdezuiverheidvan hetontwaterdeslibvanminder belang.Alsovervloedige
plantengroei ensterkeopmenging vanslib
metzandwordtvoorkomen kan natuurlijke
ontwatering,nogaltijd eentechnischen
economisch interessante optiezijn.Bijmet
namekleinereslibproductiesgeldtditalsde
natuurlijke ontwateringplaatsvindtdoor

middelvan ontwateringscontainers.
Eénenanderisdaarbij afhankelijk vande
eindbestemming diemenaanhetslibwenstte
geven(storten,nuttige toepassing).In1993
zijndoorKiwatestproccdures,-apparatuur en
rekenmodellen ontwikkeld(zieafbeelding 1),
waarmeehetontwateringsgedrag vanslibsnel
ennauwkeurigkanwordenbeschreven.Onder
meerwerddebewerkelijke en tijdrovende
fütratietest enuitwerkingervan volgensNEN
6685 en6687geautomatiseerd.

Ontwateringsgedrag van ongeconditioneerd drinkwaterslib
Metbehulp vanfiltratietests iseendrietal
karakteristieke parameters bepaald.Tweevan
dezeparameters,tewetendeweerstand tegen
filtratie(r)enhetdrukafhankelijke karakter
alsgevolgvancompressie (s), behoren minof
meertotdestandaardparameters (ziekader1).
Nieuw ishierdeintroductie vandeblinderingsindex (ß)diehettijdafhankelijke aspect
indefiltratieweerstand kwalificeert, welke
eengevolgisvaninwendigeverstoppingvan
deslibkoektijdens hetfiltratieproces(zie
kader 2). Doordedrie ontwateringsparameters
opeencorrectewijze tegebruiken kaneen
aantal kenmerkendesituaties tijdensde
ontwateringvanhetslibworden onderscheiden.Eenoverzicht hiervanwordtgegevenin tabel1.
Vancirca65 ongeconditioneerde (voornamelijkgrondwater)slibsoorten isinmiddels
hetontwateringsgedrag inkaartgebracht.
Tabel2geeft eenoverzicht.
Geenvandetot nutoeonderzochteongeconditioneetdedrinkwaterslibsoorten
vertoontblinderingsgedrag (ßkleiner dan o).
Eennegatievewaardevanßbetekent inprincipedatmiddelsontwatering - natuurlijk,dan
welmechanisch -hogedroge stofgehaltes
kunnen wordenbereikt(geenvetstoppingvan
defilterkoek),mitsvoldoendelangedrainageofontwateringstijden worden aangehouden.
Welwordtereensignaal afgegeven datin
theoriegevaarbestaatvoorverstoppingvan
hetfiltermediumalsgevolgvan indringing
vanfijnedeeltjes infiltcrdoeken (persfilters),

Doorhet inhun onderlinge samenhang
beschouwen vandrierelevante slibontwateringsparameters ishet mogelijk ombetrouw
bareombetrouwbare
ontwerpgrondslagen te
leverenophetgebied
Automatisch registrerend engegevensverwerkend filtratie-apparaat.
van natuurlijke
slibontwatering.
Daarnaast iseen
goedeuitspraak
mogelijk overdehaalbaarheidvaneen
bepaaldeontwateringstechniek. Inmiddelsisreedseengroot
aantal drinkwaterslibsoorten onderzocht.
Hierwordenenkele
resultaten vandit
onderzoek toegelicht,
waarbij weonsbeperH20
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Kader 1:Filtratieweerstand, compressibiliteit en blindering

dan wel drainagemedium (droogbedden). De
kans daarop isextra groot wanneer de
compressibiliteit seen waarde heeft lager dan
0.7.Omdat in geval van droogbedontwatering
vrijwel nooit gebruik wordt gemaakt van
conditionering dient met name te worden
gelet op de compressibiliteit. Uit tabel 2valt af
te leiden dat in ruim 85%van de onderzochte
slibsoorten gevaar voor verstopping van het
drainagezand bestaat (skleiner dan 0.7).De
praktijk heeft aangetoond dat door het nemen
van dejuiste maatregelen slibdeeltjes niet in
het drainagemedium raken en dat door het
nalaten van deze maatregelen ogenblikkelijk
verstopping en/ofdoorslag optreedt met vaak
vervuiling van het oppervlaktewater tot
gevolg.Door hetjuist dimensioneren en
bedrijven van droogbedden vindt de drainage
zeer snel plaats (1-2 weken) waardoor plantengroei nauwelijks kans krijgt.

Slechte ontwaterbaarheid kan eengevolg zijn van hoge initiële filtratieweerstand tijdens de
ontwatering en/ofhoge samendrukbaarheid (compressibiliteit).Toenemende filtratieweerstand iseen gevolg van het inwendig verstoppen tijdens het ontwateringsproces, ook wel blindering genoemd. Een hoge compressibiliteit stelt grenzen aan de hoogte van van het aan te
leggen drukverschil, wat met name persfiltratietechnieken onaantrekkelijker maakt. De differentiaal-vergelijking luidt als volgt:

dv
dt

Tl (f • c

V

Ä
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V» filtraatvolume (kubieke meter)
P= aangelegde drukverschil (Pa)
T)• dynamische viscositeit (Pa.s)
f= specifieke filtratieweerstand van de slibkoek
c=drogestofgehalte van deslibkoek (kg/kubieke meter)
A= filteroppervlakte (vierkante meter)
Rm=weerstand van het filtermedium (m-i)
Alsgedurende het filtratieproces despeciefieke filtratieweerstand niet verandert geldt

Verstoppingsgevaar van droogbedden kan
worden verminderd door:
- het slib zodik mogelijk opde droogbedden te brengen;
- dedroogbedden voorafgaande aan het
vullen te inunderen en de drainage-afvoer
pas enkele dagen na het opbrengen van
het slib te openen;
- de initiële drainage-snelheid laag te
houden door de afvoer van percolaat in
eerste instantie slechts gedeeltelijk te
openen;
het slib,voordat het op het droogbed
wordt gebracht, te conditioneren met een
poly-electrolyt.

V

C-v+c, (1)

met
C,-

Tj r e

A-P

2A-P

Despecifieke filtratieweerstand r wordt beschouwd als een belangrijke ontwateringsparameter, die ingeval van samendrukbaarheid van de filterkoek afhankelijk isvan het opgelegde
drukverschil volgens het (empirische) verband:

r0= specifieke filtratieweerstand bij P=ïPa (m/kg)
s
=compressibiliteit
Voor een niet-samendrukbare koek (s=o)isde specifieke filtratieweerstand onafhankelijk van
dedruk. Vooreen samendrukbare filterkoek (sgroter dan o)neemt de weerstand bij verhoging
van de aangelegde filtratiedruk toe.Hoe hoger de samendrukbaarheid, des tegeringer is de
kans op verstopping van het filtermedium. Novak constateerde dat de'kritische grenswaarde'
bij de ontwatering op droogbedden ligt rond 0,7.Alsskleiner dan 0,7dient de kansgroot te
worden geacht dat het filtermedium verstopt raakt tijdens de ontwatering. Hiermee dient
men bij de bedrijfsvoering rekening te houden. Dit geldt ook voor mechanische persfiltratie in
verband met mogelijke verstopping van het filterdoek.

De theoretische mogelijkheid het slib te
conditioneren met poly-electrolyt voordat het
op het droogbed wordt gebracht, leidt in het
algemeen tot een teleurstellend resultaat. Het
drogestofgehalte na filtratie is meestal
dermate laagdat een lange verdampingstijd

A/b.2

p A

Verbandtussendespecifiekejïltratteweerstand bijonderdruk/titratie(r0,5)en
de inttlte/iltrotieweerstand.
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InvloedvandrogestojgehaltcvanopgebrachtslibvanpompstationLochern
opdebrutobedbelastingbijdroogbedontwatering.
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Kader 2:Blinderingsgedrag
Afwijkingen van het lineaire verband in formule 1 worden bij (met name geconditioneerde)
drinkwaterslibsoorten regelmatig geconstateerd. Deoorzaak hiervan moet worden gezocht in
verandering van de waarde van despecifieke fdtratieweerstand gedurende het filtratieproces.
Kleineslibdeeltjes kunnen door de slibkoek migreren en dezegeleidelijk inwendig verstoppen.
Dit verschijnsel wordt blindering genoemd. Deze migratie kan leiden tot verstopping en/of
doorslag van het filtermedium.
Het tijdsafhankelijke karakter van de specifieke fdtratieweerstand kan worden beschreven aan
de hand van de volgende empirische beschrijving:
r(t)=a-V(t)ß
met:
a = initiële fdtratieweerstand (m/kg)
ß =blinderingsindex(-)

Uit afbeelding 3valt op te maken dat de
bruto bed belasting met circa 30%kan worden
verhoogd. Dit resulteert in een kleiner droogbed en lagere kosten. Het drogestofgehalte bij
het opbrengen moet dan wel direct 5%bedragen -hetgeen met een zorgvuldige bedrijfsvoeringgemakkelijk haalbaar is.

Tevens geldt:
t=C3-V«ß (2)
met:
7C-C

T

2

(2+ß)-A -P

In ß vinden weeen nieuwe,praktische parameter. Deze iseen maat voor de 'blinderingsporentie'van het slib,en voegt derhalve nieuwe informatie toe aan de reeds bestaande die is afgeleid
van de specifieke filtratieweersrand en compressibiliteit. Blindering treedt op als ß groter dan
o(toenemende specifieke fdtratieweerstand). Voor ß kleiner dan oissprake van een relatieve
verbetering van de ontwaterbaarheid rijdens het filtratieproces. Deabsolute waarde van ß is
voor de onderzochte slibsoorten dermate gering, dat sterke afwijkingen van het lineaire
verband volgens vergelijking i niet worden geconstateerd. Beide modellen, 1 en 2,kunnen dus
naast elkaar worden gebruikt. Zie afbeelding 2.

nodig isen per saldo een groter droogbed.
Doorslag van slibdeeltjes wordt hiermee wel
voorkomen.
Het opbrengen van een fijnkorrelig drainagezand maakt bovengenoemde bedrijfsvoe-

Afb.4

RelatiefkleindroogbedbijgrondwaterstationLoosdrecht(WMN)Doorvoedebednjjsvoaingsnellescheurvorming.

voor droogbedontwateting (bruto-bedbelasting in kgdrogestofper m2perjaar) en het
vaststellen van de invloed van de diverse
procesparametets zoals vulhoogte,droge stofgehalte van het opgebrachte slib en gewenst
einddroge stofgehalte na verdamping (zie
kader 3).Dit leidt tot een economisch en technisch optimaal resultaat. Eenvoorbeeld van de
invloed van het droge stofgehalte van het
opgebrachte slib op de ontwerpparameter
bruro bedbelasting isgegeven in afbeelding 3.

ring minder kritisch en het slib blijft toepasbaar alsgrondstofvoor de baksteenindustrie.
Verontreiniging van het slib met (een gering
percentage) zanddeeltjes kleiner dan 0,25 mm
wordt door de baksteenfabrikant niet als een
bezwaar aangemerkt.

Praktisch bruikbare modelberekeningen, nuttig....
Degegevens uit de filtratietests worden
onder meer gebruikt in modelberekeningen
voor het vaststellen van de ontwerpgrondslag

Aft>.5

Diverse met behulp van de filtratietests en
modelberekening ontworpen droogbedden
zijn gerealiseerd (pompstations Druren
(WMG),Loosdrecht (WMN, afbeelding 4),
Nuland (WOB)en voldoen uitstekend, d.w.z.
ze leveren slib met het gewenste droge stofgehalte. Ook zijn de modelberekeningen
geroetst met experimenten op praktijkschaal.
Op zuiveringsbedrijf Loenderveen (GW) zijn
drie droogbedden gevuld met coagulatieslib
tot hoogtes van 10,20en 30cm (afbeelding 5,
6,7).Zoals berekend bleek de maximale
vulhoogte 20cm te bedragen om in korte tijd
adequate droging van het slib te verkrijgen.
Eengrotere vulhoogre resulteerde in een
onvoldoende drainage waardoor het verdampingsproces niet opgang kon komen.

... en noodzakelijk
Het aantal mogelijkheden voor nuttige
inzet van drinkwarerslib issterk roegenomen
en daarmee ook her aantal keuzen in de
'sliblijn'. Juiste keuzen kunnen leiden tot
aanmerkelijk economisch voordeel.Hoewel in
een groot aantal gevallen mechanische ontwatering de voorkeur heeft, iser een aanral

Droogbedgevuldmetcoagulatieslibvoordrainage-experimentenopzuiveringsbedrijfLoerukrveen(GW)
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Parametei fysische betekenis

praktische betekenis

ß =o

r=constant

ß<0

migratiefijne deeltjes naar
filtermedium, afnemende r

ß>0

vcrstoppingsfiltratie, toenemender

Geentoenamespecifieke filtratie-weerstand
tijdens ontwateringsproces
Afname specifieke filtratieweerstand tijdensfiltratieproces;kansopverstoppingfiltermediumtijdens ontwatering
Dichtslibben vandefilterkoektijdensfiltratie; hoelangerpers-ofontwateringstijd, des
temarginaler verbeteringeindresultaat

s <0.7

matigcompressibelslib

s >0.7

relatiefsterkcompressibelslib

Tab. 1.

Kansopverstoppingdrainagemedium bij
natuurlijke ontwatering
Weinigtotgeenkansopverstoppingdrainagemedium bijnatuurlijke ontwatering

BlmderingïindecIß)encompressibilttcit(s)inrelatietotontwatenngskaraktenstiek.

gevallen denkbaar waarin natuurlijke ontwatering een aantrekkelijk alternatiefbiedt.Dit
geldt met name ingeval van kleine slibproducties gecombineerd met eengoede ontwaterbaarheid. Recent onderzoek heeft aangetoond datalternatieveenuiterst effectieve
conditioneringsmethoden als vriesdooienen
thermische veroudering het aantal toepassingsmogelijkheden van natuurlijke ontwatering doen toenemen. Inonderhavig geval
verdient een uitvoeringsvorm alsdeontwateringscontainer devoorkeur. Omdat gebleken

isdat met de hier beschreven meetapparatuur
en ontwateringsmodellen hetontwateringsgedrag van (on)geconditioneerd slib vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld, behoevenbij
de keuzeendimensionering van de installatic(onderdelen) inprincipe geen fouten meer
te worden gemaakt! Deeconomische aspecten
van onderzoek versus kostenbesparing zijn
aangegeven inkader 3. f

Loenderveensdroogbedgevuld met10emslib
nadrainageenverdampingincirca 1
maand:c|oedescheurvormingengewenst
drogestofgehalte

Voormeerinformatie:E.Kortman,
(030)6069697 o/N. Wortel(030)69435 yj.

Kader 3:Filtratie-experimenten en
economisch n u t
Droogbedden voor de ontwatering van drinkwaterslib kunnen
worden ontworpen met behulp van kentallen. Voor grondwaterslib
wordt een bruto bedbelasting gehanteerd van 100-200kg ds/vierkante meter perjaar. Veiligheidshalve wordt dan gekozen voor 100
kgds/vierkante meter perjaar. Het verschil-indien aanwezig-met
de werkelijk toelaatbare bruto bedbelasting kan tweeërlei zijn:
- het gehanteerde kental istehoog, wat werkelijk voorkomt.Het
ontworpen droogbed isteklein en functioneert niet;
- het gehanteerde kental istelaag,wat veelvaker voorkomt.Het
droogbed isdan tegroot en(veel)teduur.
Filtratie-experimenten voorkomen beide ongewenste situatiesen
leiden vaak,albijzeer geringe slibproducties van 5-10ton ds/jaar,
tot financieel vootdeel. Een rekenvoorbeeld toont ditaan. Bij een
pompstation met een slibproductie van slecht 5ton ds/jaar wordt
een droogbedje aangelegd op basis van een geschatte bruto bedbelasting van 100kgds/vierkante metet perjaar. Inclusief veiligheid
bedraagt het oppervlak 63vierkante meter,ende kosten (200 gulden
per vierkante meter) 12.600gulden. Op grond van een filttatie-experimentblijkt debruto bedbelasting400kgds/vierkante meter per
jaar tezijn (praktijkvoorbeeld). Dit resulteert ineen oppervlakte van
slechts 16vierkante meter enaanlegkosten (300gulden per vierkante
meter) van 4800gulden. Degerealiseerde kostenbesparing rechtvaardigt hier alruim dekosten van het filtratie-experiment.
Bijgrote slibproducties kunnen de besparingen zeer groot zijn.
Onderzoek toonde aan de degeschatte bruto-bedbelasting van 40-80
kg/vierkante meter perjaarveilig kan worden gesteld op90 vierkante
metet perjaar. Debesparing bedraagt 300.000tot1,1 miljoen gulden.
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Loendervccnsdroogbedoverbelastmet30cmslibnacirca1 maand: dedrainageisonvoldoendeenverdampingheeftnoggeenkansgehad.

Tab. 2.

Onrwateringskaraktcnstiekcnvan65ongeconditioneerdednnkwaterslibsoortcn.

ontwateringsparameter

range

r0.5 (bij 50 kPa)

-0.59tot -0.22
0.25tot 1
0.29tot100

gemiddelde
- 0.44
0.60
6.0 (geometrisch)

verstoppingsentenum
droogbedden

aantal gevallen

s >0.7
s 0.7
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