Percolatie vanuit kalkhoudend zuiveringsslib; een duurproef

1. Inleiding
Bij de verwerkingsmethoden voor
zuiveringsslib is de laatste jaren een
verschuiving merkbaar, waarbij afzet in de
landbouw vervangen wordt door alternatieven als zwarte-grondberciding,
compostering en deponie. De strengere
kwaliteitseisen en - in bepaalde delen van
Nederland - problemen met mestoverschotten vormen de belangrijkste
oorzaak van deze verschuiving.
In Oost-Brabant wordt op dit moment
bijna 90% van het zuiveringsslib verwerkt
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tot zwarte grond/compost of gestort, al
dan niet in combinatie met huisvuil [1].
In 1985 ontstonden problemen met een
stortplaats in de regio Eindhoven vanwege
een vermeende sterke verontreiniging van
percolatiewater. Hierbij werd een relatie
gesuggereerd met bekalkt zuiveringsslib,
dat in de afwerklaag van deze stort was
verwerkt. Mede door dit voorbeeld ontstond de behoefte aan meer uitgebreide
kennis ten aanzien van het uitspoelgedrag
van slib, verwerkt in een stort.
Daarom is een Lysimeterproef uitgevoerd,
waarbij bekalkt zuiveringsslib ten behoeve
van een nuttig gebruik in verschillende
verhoudingen werd gemengd met zand of
grond. Het gepercoleerde regenwater is
vervolgens onderzocht op biologisch
afbreekbare stoffen en op organische en
anorganische microverontreinigingen.
In dit artikel worden de voornaamste
resultaten van deze tweejarige proef
gegeven. Voor de situatie waarbij
zuiveringsslib wordt verwerkt in een
stortplaats (met huisvuil), is op praktijkschaal een proef uitgevoerd door het
RIVM in samenwerking met de Regionale
Afvalverwerking Zuid-Oost Brabant
(RAZOB). Met deze aanvullende
gegevens, die nog niet zijn gepubliceerd,
kan een goed beeld worden verkregen van
het effect van aanzienlijke hoeveelheden
bekalkt zuiveringsslib in en op de bodem
en stortplaats.
2. Proefopzet
Bekalkt - en door middel van filterpersen
ontwaterd - zuiveringsslib van de slibverwerking Mierlo van het waterschap De
Dommel is in diverse verhoudingen met
zand en met grond gemengd en in de
buitenlucht blootgesteld aan regen.

Samenvatting
Momenteel wordt het merendeel van het in Oost-Brabant geproduceerde
zuiveringsslib of verwerkt tot zwarte grond/compost of gedumpt op een regionale
of in eigen beheer zijnde stortplaats.
Om meer inzicht te krijgen in het uitspoelgedrag van bekalkt zuiveringsslib in het
algemeen, is een langdurige proef uitgevoerd, waarbij regenwater na percolatie
door mengsels van slib en zand c.q. grond is onderzocht op diverse stoffen en
parameters, zoals onder andere het chemisch zuurstofverbruik, zware metalen en
organische micro-verbindingen.
Uit de resultaten van deze proef kan het volgende geconcludeerd worden.
- Na een aanvankelijke geleidelijke stijging van de pH van het percolaat (8-12), is
de pH gestabiliseerd op circa 7-8.
- De maximale cumulatieve uitspoeling van organisch materiaal, uitgedrukt als
het chemisch zuurstofverbruik en de Kjeldahl-stikstof bedraagt circa 5%.
- De zware metalen zink, chroom, lood en cadmium zijn (vrijwel) volledig in het
slib geïmmobiliseerd. De maximale uitspoeling van het metaal nikkel is ook in de
orde van grootte van 5%. Dit geldt tevens voor het metaal koper, behalve bij
menging met bodemmateriaal met een grote organische fractie, waarbij adsorptie
optreedt aan de gronddeeltjes.
- Na één jaar vindt geen noemenswaardige verdere uitspoeling uit het slib meer
plaats noch van organische verbindingen noch van de metalen koper en nikkel.
- Tolueen, enkele pesticiden en PCB's zijn in lage concentraties in het percolaat
aangetroffen. Gechloreerde koolwaterstoffen zijn in het percolaat niet aangetoond
in concentraties boven de detectiegrens.

Het betreft hier slib, dat niet aëroob of
anaëroob gestabiliseerd is, zodat het een
grote fractie organisch materiaal bevat.
Ongeveer 100 kg van elk van de volgende
slibmengsels is na intensieve menging
door middel van een betonmolen, in
kunststof kolommen, met een diameter
van 0,30 m en een hoogte van 1,20 m
gestort.
De volumeverhoudingen van de mengsels
waren:
slib + zand 1 :2, slib + zand 1:3 en slib +
grond 1:2.
Tevens zijn twee blanco kolommen gevuld
met alleen zand en alleen grond.
In tabel I zijn de concentraties aan de
belangrijkste stoffen in de diverse
slibmengsels weergegeven, berekend aan

de hand van analyses van het oorspronkelijke slib en zand c.q. grond.
Het doorgesijpeld regenwater is opgevangen en onderzocht op 'klassieke'
parameters zoals pH, CZV, Kj-N en op de
zware metalen Zn, Cu, Ni, Cr, Pb en Cd;
tevens zijn gedurende het begin van de
proef concentraties van aromatische
verbindingen, gechloreerde koolwaterstoffen en pesticiden bepaald.
De frequentie van bemonstering is sterk
afhankelijk van de regenval: tijdens de
totale proefduur van twee jaar is het
percolatiewater vijftien maal onderzocht
op bovengenoemde parameters, waarbij
tevens het volume van het percolaat is
gemeten.
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3. Resultaten
3.1. Neerslag/verdampingsgegevetis en
hoeveelheden percolaat
In afb. 1xijn de maandelijkse neerslagen verdampingsgegevens over juni 1985
tot en met juni 1987 grafiseh uitgezet.
De verdampingscijfers zijn de door het
KNMI verstrekte verdampingsgegevens
voor een vrij wateroppervlak volgens
Penman [2],vermenigvuldigd met de
'gewasfactor' voor een kale bodem van
0,3 [3], Van de neerslageijfers zijn zowel
de KNMI-gegevens alsook eigen waarnemingen weergegeven.
De verhouding tussen het opgevangen
volume percolaat over de diverse bemonsteringsperioden en het theoretische
volume, berekend uit de regenvalcijfers, is
weergegeven in afb. 2. (De week van 10
juni 1985 is weeknummer 0). Tevens is
deze verhouding uitgezet, gecorrigeerd
voor verdamping.
Afgezien van de beginperiode van de
proef blijkt, dat de gecorrigeerde verhouding redelijk de 100% lijn benadert.
Het verschil kan voor een deel verklaard
worden door additionele verdamping van
het percolaat uit de opvangvaten.

TABEL I- Concentraties inslibmengsels bij aanvangvan deproef.
Slib + zand
1 :2

Slib + grond
1 :2

Slib + zand
1 :3

C/A'
Kj-N

(mg/kg)
(mg/kg)

55.000
7.400

42.000
5.400

64.000
7.500

Ca
Zn
Cu
Ni
As
Cr
Pb
Cd

(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
img/kg)
(mg/kg!
(mg/kg)
(mg/kg)

75.000
310
87
18
2
35

55.000
230

65.000
360

67

91
2

67

140
21
2
54
110
2

Henzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen
1richloormethaan

(/'g/kg)
(,ug/kg

6

1
4
16
0
18
20

22
0*
25
28

G"g/kg)
;//g/kg:
C"g/kg)
C"g/kg)
(//g/kg)

n-HCH
;-i IC:I I
HCB
Dieldrin
DDD (tot)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153

15
2
27

0
2,6

0
3,6
1,7
0
5,0

i/'g/kg)
(/'g/kg)
(//g/kg)
(/'g/kg!
(/'g/kg!
(/'g/kg!
(/'g/kg)
(/'g/kg!

3
25
0
58
42
0
0
1,1
0
0
10
1,4
2,8
I.l
0

1,3
0
3,7
7,1
1.0
2,2
0
0

10
1,4
3,1
0
0

* Concentratie lager dan detectiegrens

TABEL II - Concentraties van metalen (mg/l)inhetpercolaat van slib t cand. 1 .

3.2. Concentraties inpercolaat
3.2.1. 'Klassieke'parameters
In deze beschrijving worden alleen de
resultaten van de bemonsteringen van het
mengsel slib + zand 1 :2 uitvoerig
behandeld. In grote lijnen vertonen de
andere slibmengsels eenzelfde uitspoelgedrag.
De pH, CZV- en Kjeldahl-N-concentraties
in het percolaat over de diverse bemonsteringsperioden zijn weergegeven
in afb. 3.
Hieruit blijkt, dat na een geleidelijke
stijging van de pH van 7,5 naar ongeveer
12 over de eerste negen maanden van de
proef, de pH uiteindelijk stabiliseerde op

Bemonsteringsweek
8
13
23
26
S0
34
12
16
52
65
72
79
87
94
Kil

IBS-C-norm*

Ca
680
1.000
1.200
1.200
1.200
850
660
820
1.560
260
450
250
130
230
190

Zn
0,04
0,15
0,34
0,18
0,24
0,11
0,09
0,12
0,31
0,08
0,05
0,04
0,02
0,02
0,03

Cu
8,3
10,0
4,7
13,0
9,7
7,5
5,1
4,7
0,57
0,03
0,04
0,07
0,07
0,05
0,14

0,8

0,2

Xi

3,2
1.1
3,5
3,0
2,3
1,3
0,96
1,20
0,71
0,14
< 0,01
0,19
0,09
0,07
0,05
0,2

0,065
0,011
0,053
< 0,002
< 0,002
0,055
< 0,002
0,018
0,009
< 0,002
0,028
0,011
< 0,002
< 0,002
< 0,002
0,1

* C-norm voor grondwater uit de leidraad Interimwet Bodemsanering, IBS, 1983

Afb. 2 - Verhouding lussenpereolaat-volume enregenval, exel enmei. verdamping.
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TABEL III - Gemiddelde concentraties (mg/l) inpercolaatgedurende de laatste drie bemonsteringen
(periode Iehalfjaar1987).

CZV
BZV
Kj-N
NH4+-N
Ca
Cu
Ni
As
Zn
Cr
l'b
Cd

Slib +zand
1:2

Slib+/.and
1: 3

Slib+grond
1:2

540
20
20
4
180
0,09
0,07
< 0,002
0,02
< 0,01
<0,02
< 0,01

200
20
20
6
240
0,07
0,06
< 0,002
0,03
< 0,01
<0,02
< 0,01

590
30
20
3
260
0,25
0,11
0,004
0,05
< 0,01
<0,02
< 0,01

IBSB-norm*

1,0

0,050
0,050
0,050
0,200
0,050
0,050
0,0025

B-norm voor grondwater uit de leidraad Interimwet Bodemsanering, IBS, 1983

circa 7,5-8. Verder blijken hieruit dehoge
CZV- enKjeldahl-N-conceniraties van
12.000 respectievelijk 1.200 mg/l bij hei
begin van deproef.
De CZV/BZV-verhouding gedurende het
eerste jaar van deproef varieerde tussen2
à 3; later is deze gestegen tot circa 20-30.
Dit wijst erop, dat de biologische afbreekbaarheid van het percolaat sterk afneemt.
De Kjeldahl-stikstof bestaat voor 75% uit
organische stikstof.

mengsel niet afkomstig is uit het slib, maar
uit het zand.
In tabel III zijn degemiddelde concentraties van dediverse stoffen over de
laatste drie bemonsteringen weergegeven:
afgezien van Cu enNi zijn alle
concentraties aan zware metalen lager dan
de B-waarde voor grondwater uitde
Leidraad Bodemsanering, 1983. De
concentratie van Cd islager dande
detectiegrens van 0,01 mg/l.

3.2.2. Metalen
Van de onderzochte zware metalen Zn,
Cu, Ni, Cr, Pb enCd blijkt Cd niet meetbaar en Cr en Pb alleen inhet begin van
de proef zeer beperkt uit te spoelen.

3.2.3. Aromaten, oplosmiddelenen
pesticiden
Van dearomatische verbindingen benzeen, tolueen, ethylbenzeen enxylenen,
die indeoorspronkelijke slibmengselsin
concentraties van 10 tot 30 //g/kg aanwezig waren, isalleen tolueen enkele
malen inpercolatiewater aangetoond.
Het gehalte varieerde hierbij tussen 5 en
30 //g/l.
In het oorspronkelijke slib isvande
oplosmiddelen dichloormethaan,
trichloormethaan, tetrachloormethaan,
1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan,
trichlooretheen en tetrachlooretheen
alleen trichloormethaan aangetoondin

De concentraties inhet percolaat aande
metalen Ca, Zn, Cu, Ni en As zijn weergegeven intabel II: het blijkt, datde
gehalten aan Ni envooral Cu aanvankelijk
relatief hoog zijn endat de concentraties
van de vijf metalen naongeveer één jaar
duidelijk afgenomen zijn.
Uit deresultaten van de bemonsteringen
van dekolommen blanco zand enblanco
grond kan geconcludeerd worden, dat het
gepercoleerde Zn uit het slib + zand-

Afb. 4-Cumulatieve uttspoelmgvan CZVenKj-X,betrokken op het begmmengsel.

concentraties van 100 tot 150 //g/kg.
Afgezien van niet verklaarbare uitschieters
zijn bovengenoemde stoffen nietin
concentraties boven dedetectiegrens
aangetroffen inhet percolatiewater.
De slibmengsels bevatten de volgende
pesticiden inconcentraties van 1 tot
5 //g/kg: a-HCH, y-HCH, HCB, DDD
(totaal) ende PCB's: 52, 101 en138.
PCB 28 komt ineen gehalte van 10 //g/kg
voor in demengsels.
In het percolatiewater zijn bij het begin
van de proefde stoffen y-HCH, PCB28
en PCB 153 enkele malen aangetoondin
concentraties variërend tussen 0,1en
0,2 //g/l.
3.3. Gepercoleerde

hoeveelheden

De cumulatieve uitspoeling van organisch
materiaal, uitgedrukt als CZV envan
Kjeldahl-N isgrafisch weergegevenin
afb. 4. Hieruit blijkt, dat erintotaal slechts
respectievelijk 4,5 en 3% van de oorspronkelijk aanwezige hoeveelheden CZV
en Kjeldahl-N uit het mengsel slib + zand
1:2percoleert endat erna 1à Vh jaar
geen noemenswaardige toename vande
uitspoeling meer plaatsvindt.
De cumulatieve uitspoeling vande
metalen Ni, Cu enCa geven ingrote
lijnen een analoog beeld: maximaal wordt
4, 3 en 0,5% aan respectievelijk Ni, Cuen
Ca uitgespoeld (afb.5).
Voor het mengsel slib + grond 1 :2 geldt
in grote lijnen hetzelfde, behalve datde
uitgespoelde vracht aan Cu duidelijk
geringer is. Blijkbaar wordt een groot
gedeelte van het Cu gebonden aande
grond, waarschijnlijk door adsorptie aan
de organische fractie. De Cu-uitspoeling
betrokken op de oorspronkelijke
aanwezige hoeveelheid Cu inhet slib
+ grondmengscl bedraagt 0,7%.
De totale uitspoelingen aan Zn, As en C'a

Afb. 5-Cumulatieve uitspoelingvan Ni, Cuen Ca,betrokken op hel begmmengsel
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TABEL IV - Cumulatieve uitspocling (%)
betrokken op beginmengsel.
Slib + zand
1 :2

czv
Kj-N
Ni

Cu
Ca
Zn
As
Cr
1'b
Cd

4,5
3,0
3,9
2,9
0,6
0,02
0,5
0
o
0

Slib + grond
1 :2
3,7

s.n

3,1
0,7
0,6
0,03
1,1
0
0
0

bedragen voor beide soorten mengsels
maximaal respectievelijk 0,03, 1en 0,6%.
De zware metalen Cr, Pb en Cd zijn
(vrijwel) volledig in het slib geïmmobiliseerd.
In tabel IV zijn de cumulatieve uitspoelingen uit de slibmengsels samengevat.
4. Evaluatie
Uit de resultaten van de percolatieproef
is gebleken, dal de zuurgraad van het
percolaat doorgaans niet lager is geweest
dan 7-7,5. Mede als gevolg van de
bufferende werking van het bekalkte slib
is geen anaërobe afbraak, leidende tot
verzuring, waargenomen.
Zoals te verwachten, is de uitspoeling van
organische verbindingen gedurende het
begin van de proef het grootst: het
chemisch zuurstofverbruik daalde gedurende het eerste jaar van de proef van
12.000 tot circa 3.000 mg/l. Verder is
gebleken, dat de maximale uitspoeling van
afbreekbare verbindingen, uitgedrukt als
CZV en Kjcldahl-stikstof, en van de zware
metalen Cu en Ni in de orde van grootte
van 5% is van de oorspronkelijk aanwezige hoeveelheden. Na één jaar treedt
geen noemenswaardige verdere uitspoeling op noch van organisch materiaal
noch van de metalen Cu en Ni. De zware
metalen Zn, Cr, Pb en Cd zijn (vrijwel)
volledig in het slibmengsel geïmmobiliseerd. Voor wat betreft Cd en Zn
stemmen de resultaten van deze percolatieproef niet overeen met de bevindingen uit een in 1986 gepubliceerde
literatuur-evaluatie omtrent de verschijningsvorm en uitlooggedrag van
zware metalen uit zuiveringsslib in grond
en gewas [4].In deze literatuurstudie
wordt melding gemaakt van een zwakke
binding van deze metalen in of aan slib
c.q. bodemmateriaal. Hierbij zij opgemerkt, dat het bij deze percolatieproef
gaat om bekalkt slib in tegenstelling tot de
in de literatuur-evaluatie genoemde
soorten slib.
Ook blijkt uit de proefresultaten, dal bij
menging van slib met grond met een
relatief grote organische fractie het metaal

Cu, waarschijnlijk door adsorptie, aan
deze fractie wordt gebonden, zodat
uitspocling met het percolaat gering is.
De analyses van de organische microverontreinigingen ionen aan, dat tolueen
in geringe mate uitspoelt. Verder zijn in
het percolaat geen gechloreerde koolwaterstoffen aangetroffen, terwijl
gedurende het begin van de proef enkele
pesticiden en PCB's zijn aangetoond in
concentraties variërend tussen 0,1 en
0,2 //g/l.
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chemical analysis. Because of the enormous amount
of chemicals that may be present in the water itis
not possible to analyse all these compounds
continuously.
Biological Early Warning Systems (BEWS) can
consolidate the control function of monitoring
stations. By implementing these systems
information about the overall waterquality is
generated.
Research on the application of several BEWS is
presently being carried out as a part of the Rhine
Action Programme. On-site experiences on several
locations in the Netherlands are discussed ina
working group of the Institute for Inland Water
Management and Waste Water 4*reatment
(DBW/R1ZA)) and seven drinking water supply
agencies. Till so far twenty times an alarm has been
generated at different locations. In eighteen of
these cases increased concentration levels of
different toxic compounds have been found.
To detect a wide range of toxic substances a
warning-unit consisting of BEWS with different
organisms (such as fish, waterfleas, algae and
bacteria) should be installed.
The most useful application of BEWS will be in the
control of complex waste waters. In case of an
alarm toxicwaste water should be stored ina
special reservoir.

Nederlandse riviergemeenten
zoeken internationale
samenwerking
De vereniging van Nederlandse riviergemeenten wil via samenwerking met
buitenlandse steden in het stroomgebied
van de Rijn, Maas en Schelde komen tot
een internationale norm voor de
kwaliteitscontrole van het rivierwater.
Het uiteindelijke doel van de internationale samenwerking is om te bereiken
dat in 1992 alle riviersteden in Europa een
norm, die van de drinkwaterleidingbedrijven, hanteren bij het verstrekken
van lozingsvergunningen en de controle
daarop. Dit bleek op 22 oktober jl. bij de

najaarsvergadering van de Nederlandse
riviergemeenten in Rotterdam.
De vereniging wil door een nauwe samenwerking tussen de aangesloten gemeenten
eenheid tot stand brengen in lozingsvergunningen, rioolwaterzuivering en
rioolbeheer. Door via de lozingsvergunningen de betrokken industrieën te
verplichten om precies aan te geven met
welke stoffen wordt gewerkt, hoe
schadelijk ze zijn en hoe je ze kunt
opsporen, moet bereikt worden dat de
gemeenten een betere controle kunnen
uitoefenen op de lozingen. Nu staan de
gemeenten vaak machteloos, als er een
lozingsincident is. In de lozingsvergunningen kunnen ook eisen worden
gesteld aan calamiteitenzorg door de
industrie.
De vereniging van riviergemeenten vindt
dat er analoog aan de Internationale Rijncommissie een commissie moet komen
die de kwaliteit van het Maas- en Scheldewater beheert. De Zwitserse steden Zürich
en Bazel hebben de Nederlandse
vereniging laten weten positief te staan in
het streven om eenheid te brengen in de
lozingsvoorwaarden.
Binnenkort brengt een stuurgroep van de
vereniging een bezoek aan Straatsburg en
Metz. Ook wordt veel verwacht van
samenwerking met steden in de Bondsrepubliek, die zelfhef beheer over de
zuiveringsinstallaties voeren. Volgend jaar
najaar wil de vereniging een internationale
conferentie voor rivieroeverstaten in het
Westduitse Krefeld organiseren.
De gezamenlijke problemen van de riviergemeenten betreffen ook de zorg over de
vervuiling van de onderwaterbodems.
Veel - kleinere - gemeenten zitten met de
handen in het haar. Zij moeten hun
havens op peil houden en weten niet waar
ze met het vervuilde rivierslib naartoe
moeten. De vereniging wil door de
krachten te bundelen - geld, kennis en
politieke visie - een gezamenlijke aanpak
opzetten. Bovendien zal in politiek
Den Haag aandacht worden gevraagd
voor dit probleem. (ANP)
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