De toepassing van een decanteercentrifuge
voor de indikking van surplusslib

1. Inleiding
Sinds enige jaren wordt er in navolging
van het buitenland ook in Nederland
meer aandacht besteed aan mechanische
indikking van surplusslib.
Deze vorm van indikking is ontstaan als
reactie op het onvoldoende functioneren
van gravitatie-indikking. De vaak lage
indikkingsgraad heeft soms vergaande
consequenties voor de navolgende
procesonderdelcn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan invloed op
de (hydraulische) capaciteit van slibontwateringsapparatuur en invloed op
de verblijftijd in slibgistingstanks.
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Met name bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) die volledig belast of
overbelast zijn, speelt deze problematiek
een rol. In dergelijke situaties blijkt de
omschakeling van gravitatie- naar
mechanische slibindikking vaak een
procestechnologisch- en financieel
aantrekkelijke oplossing te zijn.
In Nederland zijn op dit moment drie
mechanische slibindikkingssystemen
voorhanden, te weten de zeeftrommel,
de zeefbandindikker en de decanteercentrifuge.
In het kader van een semi-praktijkonderzoek naar de anaërobe stabilisatie
van surplusslib uit een oxydatiesloot zijn
de mogelijkheden van de decanteercentrifuge nader onzerzocht.
Dit slibgistingsonderzoek is uitgevoerd in
samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in
Kennemerland en Westfriesland en
DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV
en vond plaats op de rwzi Beemster in de
periode juli 1987 tot juni 1988 [1].
In dit artikel wordt ingegaan op de
ervaringen die in het kader van dit
onderzoek met de mechnische indikking
van surplusslib zijn opgedaan. Na enige
achtergrond-informatie over de decanteercentrifuge zal achtereenvolgens worden
stilgestaan bij de opzet en de resultaten
van het onderzoek. Vervolgens is aan de

Samenvatting
Gedurende een onderzoeksperiode van vijf maanden is ervaring opgedaan met
een continu bedreven decanteercentrifuge ten behoeve van de mechanische
indikking van surplusslib uit een oxydatiesloot.
Deze wijze van indikking is technisch haalbaar gebleken. Zonder de
toepassing van vlokhulpmiddelen zijn goede resultaten bereikt. Bij een drogestofafscheidingsrendement van 90% blijkt voor het slib van de rwzi Beemster een
droge-stofgehalte van globaal 6 tot 8% mogelijk. Als een geringe hoeveelheid
vlokhulpmiddel wordt gebruikt kan bij hogere doorzetten het resultaat nog
aanzienlijk worden verbeterd. Bij een droge-stofafscheidingsrendement van 95 tot
100% blijkt voor het slib van de rwzi Beemster een droge-stofgehalte van globaal
7 tot 8% mogelijk, lir dient rekening te worden gehouden met de verstoppingsgevoeligheid van de centrifuge.

Het verschiltoerental tussen de trommel
en de schroef bepaalt de verblijftijd van
het slib in de centrifuge. De hoogte van de
vloeistofspiegel wordt ingesteld met keerschijven. Naarmate de vloeistofspiegel
hoger wordt, neemt het bezinkvolume toe
en het specifiek bezinkoppervlak af.

hand van een voorbeeld een eerste aanzet
tot ontwerpgrondslagen geformuleerd.
2. De decanteercentrifuge
Sinds een tiental jaren wordt er door
verschillende centrifuge-fabrikanten
gewerkt aan de ontwikkeling van
decanteercentrifuges, die speciaal geschikt
zijn voor de indikking van surplusslib,
zonder daarbij gebruik te maken van een
vlokhulpmiddel (poly-elektroliet). In afb.1
is een principeschets van een decanteercentrifuge weergegeven.

Ofschoon de algemene tendens bij de
indikking van surplusslib in de richting
gaat van slanke machines met een grote
Lengtc/Diameter-verhouding, hebben de
centrifuge fabrikanten in de loop der jaren
verschillende uitvoeringsvormen ontwikkeld. Onderstaand zijn enige markante
verschillen aangegeven.
- 'tegenstroom'-principe versus
'meestroom'-principc;
- 'conus'-uitgang versus 'Dusen'-uitgang.

De decanteercentrifuge bestaat uit een
conisch-cylindrische trommelmantel met
een inwendig centraal gelegen schroef.
Het via een centrale invoerconstructie in
de centrifuge gevoerde slib wordt aan een
sterke centrifugale kracht onderworpen
door de snel roterende trommel. Hierdoor
treedt een scheiding op tussen de
'vloeibare' en 'vaste' fase. De door de
rotatie opgewekte versnelling kan variëren
van globaal 500 tot 4.000 g.

Algemeen kan worden gesteld, dat de
technische ontwikkeling van centrifuges
ten behoeve van surplusslibindikking nog
volop in gang is. Zowel op het gebied van
meet- en regeltechniek als op het gebied
van de procestechniek is in de toekomst
nog veel te verwachten.
In het kader van dit artikel wordt niet
verder ingegaan op deze specifieke
ontwikkelingen. Daarom wordt volstaan
met de verwijzing naar algemene handboeken en verschillende (onderzoeks-)rapporten op dit gebied [2,3].

De schroef draait met een gering verschiltoerental ten opzichte van de trommel en
transporteert het ingedikte slib naar het
conische deel van de centrifuge, waar zich
de uitworp-opening bevindt.
Het centraat wordt aan de cylindrische
zijde afgevoerd.
Afb. 1 - Principe van decanteercentrifuge.
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3. Opzet en uitvoering van het
onderzoek
Bij de aanvang van het in de inleiding
genoemde slibgistingsonderzoek is een
slibgistingstank gevoed met gravitair
ingedikt surplusslib van de rwzi Beemster
(oxydatiesloot van het type Carrousel).
Omdat met het gravitatie-proces geen
goede resultaten konden worden bereikt,
zijn de mogelijkheden nagegaan van een
mechanisch slibindikkingsproces. Daartoe
is in eerste instantie op de rwzi gedurende
twee dagen een oriënterend onderzoek
uitgevoerd met een decanteercentrifuge
van het type Flottweg Z34-4.
Deze machine heeft een trommeldiameter
van 340 mm, een Lengte/Diameter-

verhouding van 4 en een (vast) trommeltoerental van 3.000 tpm (1.700 g).
Tijdens dit onderzoek is gewerkt met
zowel surplusslib als gravitair ingedikt
surplusslib, met en zonder toepassing van
een vlokhulpmiddel.
Foto 1 geeft een indruk van de proefopstelling van de centrifuge tijdens het
oriënterend onderzoek.
Op grond van de resultaten van het
oriënterend onderzoek is de genoemde
machine in de opstelling van het slibgistingsonderzoek geïntegreerd, en is
gedurende een periode van circa
5 maanden surplusslib mechanisch
ingedikt.
Detoepassingvan de decanteercentrifuge
voordeindikkingvan surplusslib.

Formules hydraulisch- en droge-stofafscheidingsrendement

Hydraulisch rendement =

(C s
x100%
(Co-C,)

Droge-stofafscheidingsrendement =

Ci • (Cc - Cs)

C 5 • (Cc - Ci)

x100%

Cs = droge-stofconcentratie surplusslib
Ç = droge-stofconcentratie ingedikt slib
Cc = droge-stofconcentratie centraat
Cpe = droge-stofconcentratie vlokhulpmiddeldosering
Omdat hetexacte vlokhulpmiddeldebiet slechts incidenteel isgemeten,en de beïnvloeding op
deberekende rendementengering is,zijndegegeven formules ookgebruikt voor de periode
waarin eenvlokhulpmiddel isgedoseerd.

Afb. 2 - Spuislibdoorzet en droge-stojbelasting.
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De decanteercentrifuge is in eerste
instantie gedurende een periode van
circa 3 maanden bedreven zonder de
toepassing van een vlokhulpmiddel.
De laatste maanden van het onderzoek is
wel een vlokhulpmiddel gebruikt. Daartoe
is een PE-installatie opgesteld, waarmee
'on-line' een vloeibaar vlokhulpmiddel
met leidingwater is verdund tot een 0,1%
oplossing en aan het surplusslib is
gedoseerd. Aangezien het vlokhulpmiddeldebiet niet continu kon worden
gemeten, is een ruime dosering ingesteld.
Op de installatie was geen enkele vorm
van automatisering aangebracht. De decanteercentrifuge is evenwel gedurende het
gehele onderzoek zonder toezicht (behoudens de wachtdienstregeling) 24 uur per
dag en 7 dagen per week bedreven.
Om de werking van de decanteercentrifuge te kunnen beoordelen zijn
tijdens het slibgistingsonderzoek iedere
werkdag één tot meerdere keren per dag
alle in- en uitgaande slibstromen bemonsterd en geanalyseerd op de relevante
parameters. Het gravitair ingedikte slib is
separaat in de analyses meegenomen, om
een vergelijking te kunnen maken met de
resultaten van de mechanische indikking
van het surplusslib.
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4. Onderzoeksresultaten
4.1. Algemeen
Voor de beoordeling van de werking van
de decanteercentrifuge wordt in dit artikel
onder meer gebruik gemaakt van het
droge-stofafscheidingsrendement en het
hydraulisch rendement. De formules voor
deze rendementen zijn weergegeven in
het kader.
Gezien het grote aantal onderzoeksgegevens is voor de bespreking van de
onderzoeksresultaten voornamelijk
gekozen voor een grafische weergave.
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Alb. 4-Ds-afscheidingsrendement enhydraulisch rendement.

Aß. .?-Ds-concentratie spuislib encentraatenindamprest ingedikt slib.

4.2. Oriënterendonderzoek
In tabel IenIIzijn de resultaten weergegeven van het oriënterend onderzoek.
Tabel Igeeft deresultaten met surplusslib
weer, tabel IIderesultaten met gravitair
ingedikt surplusslib.
Tijdens het oriënterend onderzoek had
het actief-slib indeaëratietank een
(verdunde) slibvolume-index van ruim
200 ml/g.
Het energieverbruik van de centrifuge,
inclusief het verbruik van de hydraulische
aandrijving ende voedingspomp, varieert
afhankelijk van de doorzet van minder
dan 2kWh/m 3 tot meer dan 6 kWh/m 3 .
Bij een 'gemiddelde' doorzet van 5m 3 /h
bedraagt het energieverbruik circa
3 kWh/m'.
Bij indikking van surplusslib is duidelijk
te constateren dat zonder toepassing van
een vlokhulpmiddel een hoger drogestofgehalte van het ingedikte slib (als
gevolg van een lange verblijftijd in de
centrifuge) gepaard gaat met een minder
schoon centraat, oftewel een lager drogestofafscheidingsrendement. 'Toch kanbij
een doorzet van 5m 3 /h eneen drogestofgehalte van 7%, een droge-stofafscheidingsrendement van 90% worden
bereikt. Bij gebruik van een relatief
geringe hoeveelheid vlokhulpmiddel
(niet geoptimaliseerd) verbeterende
resultaten, terwijl de doorzet nog aanzienlijk kan toenemen.
Zonder gebruik van een vlokhulpmiddelis
de doorzet bij indikking van gravitair
ingedikt surplusslib beperkt. Ook het
bereikbare droge-stofgehalte blijft met
circa 5% aan delage kant. Daarentegen

De (dag)gemiddelde surplusslibconcentratie (zie aft. 3)ismet 4tot
5 kg/m 5 aan delage kant.
Onder deze redelijk stabiele omstandigheden iseen ingedikt slib eneen centraat
verkregen met een droge-stofconcentratie
van respectievelijk 6tot 7% en<0,01%
(aft. 3). Het gemiddelde droge-stofafscheidings- en hydraulische rendement
van de centrifuge liggen op een hoog
niveau en bedragen respectievelijk
98 en 95% (zie aft. 4).

blijkt bij toepassing van een relatief hoge
specifieke PE-dosering, zowel dedoorzet
als het droge-stofgehalte ver te kunnen
worden opgevoerd.
4.3. Onderzoek zonder toepassingvan
vlokhulpmiddel
In afb. 2, 3 en4zijn deresultaten van het
onderzoek weergegeven. Dagnummer1
tot enmet 84 heeft betrekking opde
periode zonder toepassing van een vlokhulpmiddel.
Gedurende deeerste zes weken (zie
afb. 2) isdedecanteercentrifuge bedreven
bij een doorzet van 4tot 5m 3 /h en een
droge-stofbelasting van circa 20 kg/h.

Na een periode van circa 5weken daaltde
gemiddelde surplusslibconcentratie van
circa 5naar 3kg/m 3 als gevolg van slib-

TABEL 1 - Resultaten oriënterendonderzoek surplusslib.
Doorzet
(m3/h)

Verschiltoercntal
(tpra)

5
5
5
6

- 12
- 14
- 19
- 14

5
8

- 12
- 16

PE
verbruik
(g/kg d s !

Invoer

Droge stofconcentraties
Centraat
I ngedikt

DS- rendement

(%)

(%)

(%)

(%)

0
0
0
0

0,66
0,63
0,63
0,64

0,08
0,03
0,02
0,07

7,0
5,5
1,0
4,8

90
97
98
90

2,4
1,4

0,63
0,66

0,01
0,02

8,5
6,5

99
97

TABEL II- Resultaten oriënterendonderzoek gravitairingedikt surplusslib.
Doorzet
<m 3 /h)
2,5
2,5
3
5
7
9
10*

Droge -stofconcentraties
I ïgedikt
Centraal

Verschiltoerental
(tpm)

PE
verbruik
(g/kg ds)

Invoer

(%)

(%)

(%)

(%)

-32
-34
-26

0
0
0

1,8
1,8
1,6

0,17
0,12
0,29

5,2
4,9
5,6

94
96
86

1,8
1,7
1,6
1,6

0,01
0,02
0,01
0,06

7,4
7,4
7,1
6,0

> 99
> 99
> 99
97

-34
-40
-45*
-45*

3,8
4,5
5.0
5,0*

*Maximale doorzet, cq dosering, cq verschiltoerental.

DS-rendemcnt
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verliezen uit de nabezinktanks (langdurige
RWA). In deze periode treedt naast een
verlaging, ook een sterke dagelijkse
variatie van de surplusslibconcentratie op.
Teneinde de daling van de droge-stofdoorzet (kg/h) enigszins te compenseren,
is de hydraulische doorzet verhoogd van
5 naar 6 m 3 /h.
Aangezien het verschiltoerental van de
centrifuge niet automatisch, maar handmatig moet worden ingesteld, is als gevolg
van de genoemde variatie geen optimaal
resultaat verkregen. Ook de hoge
hydraulische belasting speelt hierin een
belangrijke rol (vergelijk de resultaten
van het oriënterend onderzoek).
Ofschoon de gemiddelde droge-stofconcentratie van het ingedikte slib
omhoog loopt tot 8 à 9%, verslechtert de
centraatkwaliteit aanzienlijk. De drogestofconcentratie ligt globaal tussen 0,1 en
0,2% en het gemiddelde droge-stofafscheidingsrendement vermindert tot
circa 70%. Het hydraulisch rendement
blijft > 95%.
Uit afb. 5 blijkt, dat deze periode vanaf
dagnummer 43) gepaard gaat met een
toename van de (verdunde) slibvolumeindex van circa 200 naar 300 à 400 ml/g.
Of de aangegeven verhoging van de
slibvolume-index op conto van het
verminderde droge-stofafscheidingsrendement (terugvoer van 'fines') kan
worden geschreven, is tijdens het onderzoek niet aangetoond. In het (recente)
verleden zijn op de rwzi Beemster
meerdere perioden met zeer hoge slibvolume-indices waargenomen. Bovendien
is tijdens het onderzoek slechts 30% van
het geproduceerde surplusslib mechanisch
ingedikt, terwijl de overige 70% op de
normale wijze in de slibindikkers is
verwerkt. Op basis van ervaringsgegevens
is het wel aannemelijk dat de hoge slibvolume-index effect heeft gehad op de
werking van de decanteercentrifuge.
Vanaf dag 57 is de doorzet verder
verhoogd tot 6,5 m 3 /h. Om de resultaten
onder deze belasting te optimaliseren zijn
andere keerschijven in de centrifuge
gemonteerd.
Onder deze omstandigheden varieert de
droge-stofconcentratie van het ingedikte
slib tussen 7 en 8%, terwijl de droge-stofconcentratie van het centraat zich globaal
tussen 0,5 en 1,0 kg/m 3 beweegt.
Het gemiddelde droge-stofafscheidingsrendement bedraagt 75 tot 85%, het
hydraulisch rendement blijft ruim 90%.
4.4. Onderzoek met toepassing
vlokhulpmiddel
Vanaf dagnummer 85 is een vlokhulpmiddel aan het in te dikken surplusslib
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toegevoegd. De specifieke dosering is
ingesteld op 1,5-2,0 g/kg ds. Optimalisatie
heeft niet plaatsgevonden.
Uit afb. 3 en 4 blijkt dat door deze
maatregel de resultaten sterk verbeteren
en bovendien stabiliseren. Het drogestofafscheidingsrendement bedraagt 95 tot
(bijna) 100%, zodat (in verband met de
organische droge-stofbelasting van het
gistingsproces) het surplusslibdebiet tot
5 à 6 mVh is beperkt.
De droge-stofconcentraties van het
ingedikte slib en het centraat liggen
gedurende de periode waarin een vlokhulpmiddel is gedoseerd, vrij constant op
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4.5. Bijzonderheden
Onderhoud:
Het onderhoud gedurende de onderzoeksperiode beperkt zich tot het
handmatig bedienen van een vetpomp.
Technische storingen hebben zich niet
voorgedaan.
De centrifuge is één tot tweemaal per
week schoongespoeld om verstopping
door vezelachtig materiaal en vetten te
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respectievelijk 7 tot 8% en < 0,01%.
In deze periode keert de slibvolume-index
na circa 6 weken weer terug op de oorspronkelijke waarde van circa 200 ml/g.
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voorkomen. Deze procedure nam circa
30 minuten in beslag. Hierbij dient te
worden vermeld, dat op de rwzi Beemster
een adequate harkroostervoorziening
ontbreekt.

Vlokhulpmiddeldosering:
In het ontwerp wordt uitgegaan van een
'normaal' bedrijf zonder toepassing van
een vlokhulpmiddel. Desondanks wordt
een vlokhulpmiddelstation geïnstalleerd
om bij onderhoud de verwerkingscapaciteit van de overige centrifuge(s) op
te voeren. Naast deze 'reserve' functie is
ook een andere functie aan het vlokhulpmiddelstation toegedacht.

Gravitatie-indikking:
In afb. 6 zijn ten behoeve van de volledigheid de gravitatie-indikresultaten tijdens
het onderzoek weergegeven.
Daaruit blijkt dat het indikresultaat, met
uitzondering van de beginperiode, als
matig moet worden bestempeld, namelijk
1,5-2,0%!Uit de vergelijking van afb. 5 en
6 kan worden waargenomen, dat tijdens
de periode waarin de slibvolume-index
toeneemt, de indikresultaten minder
worden.

In dit artikel is kort ingegaan op het
mogelijke verband tussen het drogestofafscheidingsrendement van de
decanteercentrifuge en de slibbezinkeigenschappen.
Indien zich tijdens 'normaal' bedrijf een
situatie voordoet waarin de slibvolumeindex (sterk) stijgt, biedt het vlokhulpmiddelstation wellicht uitkomst, door
de doseringvan Pli aan hetcentraat.

5. Ontwerp
Op basis van de in dit artikel beschreven
onderzoekservaringen is een eerste
aanzet tot een ontwerp geformuleerd.
De situatie Beemster is hierbij als
voorbeeld gehanteerd.

Automatisering:
De hiervoor weergegeven opzet van het
ontwerp vraagt om enige mate van
(technologische) automatisering. Bij een
(sterk) wisselende surplusslibconcentratie
dient het verschiltoerental en/of de doorzet van de centrifuge te worden aangepast.
Enkele centrifugefabrikanten hebben op
dit gebied inmiddels verschillende
systemen ontwikkeld. Deze systemen zijn
gebaseerd op meting van de momentkracht op de transportschroef en
concentratiemeting van de surplusslibstroom.

Bedrijfstijd en reserves:
De decanteercentrifuge blijkt een bedrijfszekere machine te zijn, die zonder grote
risico's continu kan worden ingezet.
Om financieel-economische redenen
wordt uitgegaan van een bedrijf zonder
toepassing van een vlokhulpmiddel en de
installatie van minimaal twee machines.
Indien één centrifuge uit bedrijf moet
worden genomen, kan de droge-stofverwerkingscapaciteit van de andere
centrifuge(s) worden opgevoerd door de
tijdelijkedosering van een vlokhulpmiddel.
De mate waarin de verwerkingscapaciteit
toeneemt is afhankelijk van de eigenschappen van de centrifuge en van het
surplusslib.
Voor de rwzi Beemster blijkt één
centrifuge van het type Flottweg Z34-4
met gebruik van een vlokhulpmiddel
globaal dezelfde hoeveelheid droge stofte
verwerken als twee centrifuges zonder het
gebruik van een vlokhulpmiddel.

Eventueel kan in dit verband ook worden
gedacht aan een (gecombineerde) sturing
met behulp van een troebelheidsmeting in
het centraat, of sturing op basis van de
Theologische eigenschappen van het
surplusslib.
Verstopping:
De decanteercentrifuge is verstoppingsgevoelig. Om een bedrijfszeker slibverwerkingssystecm te realiseren, dient
hiermee in het ontwerp rekening te
worden gehouden. De concrete maatregelen dienen in elke situatie opnieuw te
worden bezien. Hierbij kan worden
gedacht aan voorzieningen ter verwijdering van roostergoed- en vetverwijdering
(in water- en/of sliblijn).

De weergegeven opzet houdt in dat een
relatief kleine hydraulische capaciteit kan
worden geïnstalleerd, en bovendien een
relatief geringe hoeveelheid vlokhulpmiddel zal worden gebruikt.

Berekening ds-verwerking zonder/met toepassing vlokhulpmiddel
Doorzet
l)s-concentratie surplusslib
I)s-concentratie ingedikt slib
Ds-concentratie centraal
Ds-afscheidingsrendement
Ds-verwerking

m'/h

%
%
g/l

%
kg/h

5,0
0,5
6,5
0,75
86
21,5

7,5
0,5
7,5
0,1
98
37

6. Conclusies
Tijdens het onderzoek op de rwzi
Beemster is gebleken dat mechanische
indikking van surplussblib met behulp van
een decanteercentrifuge, type
Flottweg Z34-4 technisch haalbaar is.
Gedurende een periode van 5 maanden in
continu bedrijf is de decanteercentrifuge
een bedrijfszekere machine gebleken.
Zonder toepassing van een vlokhulpmiddel zijn goede resultaten bereikt.
Uitgaande van een (lage) surplusslibconcentratie van 4 tot 6 g/l en een doorzet
van 4 tot 5 mVh zijn droge-stofafscheidingsrendementen van meer dan
90% in combinatie met een indikresultaat
van 6 tot 8% haalbaar gebleken. Als daarentegen de machine hydraulisch wordt
overbelast, daalt het droge-stofafscheidingsrendement snel.
De verwerking van een grotere hoeveelheid droge stof is mogelijk door de
dosering van een relatief geringe hoeveelheid vlokhulpmiddel. Bij droge-stofafscheidingsrendementen van ruim 95% is
een ingedikt slib verkregen met
drogc-stofpercentages van 7 tot 8%.
De dosering van een vlokhulpmiddel
resulteert in een stabieler indikkingsproces.
Een automatische sturing van de
centrifuge was op de proefinstallatie niet
aanwezig. Als gevolg hiervan kon bij sterk
wisselende spuislibconcentraties geen
optimaal resultaat worden bereikt.
De centrifuge is gevoelig gebleken voor
de ophoping van vezelachtig materiaal en
vetten. Onder bepaalde omstandigheden
zijn verstoppingen het gevolg. De machine
dient dan te worden schoongespoeld.
Verantwoording
Het beschreven onderzoek is mogelijk
gemaakt door de medewerking van het
Hoogheemraadschap, DHV, Flottweg Bird
en is mede uitgevoerd door drie stagiaires
van achtereenvolgens EU Wageningen,
TU Delft en Hogeschool Eindhoven.
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