Directe slibontwatering kan fosfaatafgifte van slib voorkomen

Inleiding
De rioolwaterzuiveringsistallatie Etten
wordt momenteel uitgebreid en aangepast
aan strenge effluenteisen voor fosfaat en
stikstof. Er zal biologische defosfatering in
de waterlijn worden toegepast. Door het
creëren van anaërobe en aërobe omstandigheden ontstaat slib met een verhoogd
fosfaatgehalte. Het fosfaat moet samen
met het surplusslib van de rwzi worden
afgevoerd. Voorkomen moet echter
worden dat bij de verwerking van het
zuiveringsslib het extra in het slib
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opgenomen fosfaat weer wordt afgegeven
aan de waterfase. Eén van de mogelijke
remedies hiertegen is ervoor te zorgen dat
het slib niet meer anaëroob wordt, want
dan laat het de opgenomen fosfaten weer
los.
Dit kan bereikt worden door het slib,
zonder voorafgaande gravitaire indikking,
direct snel te ontwateren.
Voor directe ontwatering lijken centrifuges
of zeefbandpersen voorzien van een extra
indikband geschikt. In Nederland is echter
nog geen ervaring met directe ontwatering
aanwezig. Vandaar dat eind november/
begin december 1991 proeven naar
directe ontwatering met genoemde
apparatuur zijn uitgevoerd.
De hoofddoelstellingen van de proeven
waren:
- nagaan in hoeverre de fosfaten worden
vastgehouden;
- het verkrijgen van een zo hoog mogelijk
DS-percentage.
Alfa Laval en Louis Reyners (sinds
1 januari Zenon Environmental bv)
werden bereid gevonden om hun medewerking aan deze proeven te verlenen.
De proeven naar directe ontwatering zijn
uitgevoerd op de rwzi Aalten. Het slib van
deze installatie is naar verwachting vergelijkbaar met het slib van de toekomstige
rwzi Etten. De volgende simultaan aëroob
gestabiliseerde slibben zijn getest:
slib 1: carrouselslib van de rwzi Aalten
(ca. 0,3% DS),
slib 2: retourslib van de rwzi Aalten
(ca. 0,7% DS).

Samenvatting
De rioolwaterzuiveringsinstallatie Etten wordt momenteel uitgebreid en aangepast
aan strenge effluenteisen voor fosfaat en stikstof. Er zal biologische defosfatering
in de waterlijn worden toegepast. Er zal extra fosfaat in het slib worden
opgeslagen. Het is de bedoeling dat dit fosfaat samen met het surplusslib van de
rwzi wordt afgevoerd. Daartoe moet worden voorkomen dat bij de verwerking van
het zuiveringsslib het extra in het slib opgenomen fosfaat weer wordt afgegeven
aan de waterfase. Uit proefnemingen naar directe slibontwatering (zonder voorafgaande gravitaire indikking) is gebleken dat zeer weinig fosfaten uit het slib
vrijkwamen. Ten opzichte van de hoeveelheid die bij traditionele gravitaire
indikking en ontwatering zou zijn vrijgekomen, kwam er bij de onderzochte
systemen 25 maal minder fosfaat vrij. Daarbij werd een ontwateringspercentage
van ruim 20% bereikt.

De beproefde systemen/instellingen
Er zijn proeven gedaan met de volgende
systemen:
- centrifuge (Sharpies P35.000);
- centrifuge met voorgeschakelde indikband (Sharpies P35.000 met Bellmer BBE
2);
- zeefbandpers met voorgeschakelde
indikband (Bellmer wp08v met TD 08).
In afb. 1zijn flow-charts van deze
systemen weergegeven.
Bij het systeem centrifuge met voorgeschakelde indikband is als opvangbuffer
van het ingedikte slib uit de indikband
gebruik gemaakt van een container. Dit is
gedaan omdat de slibpomp achter de
indikband het ingedikte slib discontinu
afleverde (schakeling op niveau) en om de
capaciteitsverschillen van beide machines
op te vangen.
De proefopstellingen zijn getest bij
verschillende doorzetten: 5 t/m 50 m 3 /h.
Bij elk der doorzetten zijn enkele verschillende polymeerdoseringen (PE)
toegepast. Elke proefsituatie duurde circa
0,5 uur.
Werking proefinstallaties
De proefinstallaties vertoonden een aantal
keren opstartproblemen, onder andere
door de weersomstandigheden (bevroren
leidingen). Daardoor ontbrak de tijd om
een duurproef uit te voeren.
Het instellen van de juiste PE-dosering
bij slibsoort 2 (retourslib; 0,7% DS) gaf de
nodige problemen. De reden hiervoor was
dat de zwevende stof in de loop van de
dag toenam van 's ochtends circa 5 g/l tot
's middags circa 7,5 g/l.
Bij de proeven met de combinatie indikband-centrifuge moest het slib na de
indikband verpompt worden. In verband
met de verpompbaarheid is er naar
gestreefd om met de indikband niet
verder in te dikken dan 7% droge stof.
Dit was mogelijk door een lage polymeerdosering (< 1,5 g/kg DS) toe te passen en
door af en toe te draaien met gelichte

drempel aan het einde van de band.
Bij het uittesten van de verschillende
situaties was weinig tijd beschikbaar voor
optimalisatie. Wellicht kan bij optimale
afstelling het eind-DS-percentage met
enkele procenten worden verhoogd.
Tot slot moet worden vermeld dat
gedurende de onderzoeksperiode de
temperatuur rond het vriespunt lag. Dit
kan een nadelig effect hebben gehad op
de ontwateringseigenschappen van het
slib en de activiteit van het polymeer.
Resultaten proeven
In tabel I zijn de resultaten van de proefnemingen samengevat.
Vermeld moet worden dat bij een
combinatie van indikband met centrifuge
of zeefbandpers de rendementen zijn gebaseerd op de totale in- en uitvoer van
het systeem.
Opmerkingen:
- het PE-verbruik is uitgedrukt in de
actieve hoeveelheid;
- het maximale droge-stofpercentage
wordt veelal bereikt bij een hoog
PE-verbruik en een lage slibdoorzet.
Filtraat- en centraatkwaliteit
Tijdens het onderzoek zijn regelmatig
monsters genomen van het ingaande slib,
filtraat indikband, fikraat zeefbandpers en
centraat centrifuge. Om fosfaatafgifte in de
periode tussen bemonstering en analyse te
voorkomen, zijn deze monsters meteen
gefiltreerd. De gefiltreerde monsters zijn
door het laboratorium van het
Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland
geanalyseerd op onder andere P-totaal.
Met de analysecijfers is berekend hoeveel
fosfaat er vrij is gekomen per kg droge
stof in het ontwaterde slib. Deze hoeveelheid is vergeleken met de hoeveelheid
fosfaat die bij traditionele gravitaire
indikking en ontwatering te Aalten vrij zou
komen*. Gebleken is dat bij directe
ontwatering met de tijdens het onderzoek
gebruikte apparatuur minder dan 4% vrij-
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Aß. 1-Flowcharts van degeteste ontwateringssystemen.

komt van de hoeveelheid fosfaat, die bij
traditionele gravitaire indikking en
ontwatering te Aalten vrij zou komen.

TABEL I- Samenvatting resultaten.
Slibsoort 1: carrouselslib(rwzi Aalten: circa 0,3%DS)
Slibsoort 1: retourslib (rwzi Aalten: circa 0,7% DS)
Samenvatting resultaten

Conclusies
- Met alle genoemde systemen waren
DS-percentages van ruim 20 haalbaar,
waarbij het resultaat van de centrifuge,
wat betreft het DS-percentage, iets beter
was dan dat van de zeefbandpers.
- Het polymeerverbruik van de zeefbandpers was lager dan dat van de centrifuge.
- Voor directe ontwatering van retourslib
is extra meet- en regelapparatuur nodig
omdat het droge-stofgehalte van het
ingaande slib aanzienlijk kan variëren.
- De toepassing van een bandindikker
verhoogt de capaciteit van de systemen
aanzienlijk.
- Tijdens of ten gevolge van het ontwateringsproces werd zeer weinig fosfaat
losgelaten.
* Een tijdens de proefnemingen uitgevoerde
fosfaatafgiftetest met het carrouselslib van de rwzi
Aalten liet een fosfaatafgiftesnelheid van 1,87
(g P/kg DS,h) zien. De maximale fosfaatafgifte is
bepaald op 3,4 g/kg DS.
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DS-concentratie (%)
slibsoort 1
slibsoort 2

19-23
18-24

19-24

19-21
17-20

type PE

78FS40

78FS40

78FS40

PE-verbruik (g/kg DS)
slibsoort 1
slibsoort 2

7-13
5-14

10-14*

3-8
5-7

doorzet (m 3 /h)
slibsoort 1
slibsoort 2

10-25
5-15

19-50

25-38
25-30

DS-belasting (kg/h)
slibsoort 1
slibsoort 2

30-85
35-105

125-365

100-130
85-190

* Incl. PE Indikband (IB).

Ten opzichtevan de hoeveelheid die bij
traditionele gravitaire indikking en
ontwatering zou zijn vrijgekomen, komt er
bij alle genoemde systemen 25 maal
minder fosfaat vrij.
- Directe ontwatering is technologisch
een aantrekkelijke oplossing voor de rwzi

Etten. Of dit financieel/economisch ook
het geval is zal uit nader onderzoek
moeten blijken.
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