NVA-symposium rwzi2000

Ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de toekomstige rwzi's
gepresenteerd
'Het jaar 2000', dat klinkt alsof het om iets
in de verre toekomst gaat. Maar dat jaar
ligt nog maar een decennium van ons verwijderd. En zeker in het project rwzi 2000,
een gezamenlijk project van STORA en
DBW/RIZA, is er geen sprake van
futurisme. Dat zei drs. E. R. Dingemans
als dagvoorzitter van het NVA-symposium
dat op 5 oktober jl. over het bewuste
project werd gehouden in de Reehorst
te Ede.
Er was voor het symposium een ruime
belangstelling, zo ruim dat in een late fase
van de voorbereidingen nog naar een
grotere zaal moest worden uitgeweken:
ca. 200 deelnemers volgden de voordrachten, waarin de verwerking van
zuiveringsslib centraal stond. Die belangstelling was wel begrijpelijk, omdat na een
algemene inleiding door de projectleider,
ir. W. van Starkenburg, ingegaan werd op
de stand van zaken in een aantal deelonderzoeken van het project.
Hieronder geven we de samenvattingen
van de voordrachten.
1. Inleiding: het project rwzi 2000
ir. W.van Starkenburg
(Dienst Binnenwateren/RIZA)
De nieuwe eisen op
het gebied van
effluentkwaliteit en
slibsamenstelling
stellen de waterkwaliteitsbeheerders
voor grote problemen.
Dat geldt niet alleen
in technische zin.
Er zal ook gepoogd worden om de kosten
van het zuiveren van afvalwater verder te
beperken. Voor een aantal problemen zijn
de oplossingen niet voorhanden.
Onderzoek is hiervoor nodig. In 1988 is
door de waterkwaliteitsbeheerders en de
Rijksoverheid besloten dit onderzoek te
bundelen. Dit heeft geleid tot een meerjarig onderzoeksproject. Dit project,
Toekomstige Generatie Rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi 2000) genaamd,
heeft een looptijd van vijf jaar en wordt
uitgevoerd door de Stichting Toegepast
Onderzoek Reiniging Afvalwater
(STORA) en de Dienst Binnenwateren/
RIZA (ministerie van Verkeer en
Waterstaat).
De doelstelling van het project rwzi 2000
is om nieuwe technologieën te ontwikkelen die beter geschikt zijn om in te
spelen op toekomstige problemen.
Kortweg komt het er op neer dat voor de
toekomst geldt dat de huidige effluent- en
slibkwaliteit tegen lagere kosten bereikt
moet worden of dat de kwaliteit wordt
verbeterd tegen lagere kosten dan met de
huidige technieken mogelijk zou zijn.

Om vast te stellen in hoeverre een
dergelijke doelstelling haalbaar is, is in
1987 een uitgebreide haalbaarheidsstudie
afgerond. In deze studie zijn een groot
aantal zuiveringsprincipes op zowel hun
technische als financiële merites beoordeeld. De resultaten van deze studie
waren positief. Volgens de berekeningen
was bovenvermelde doelstelling haalbaar.
Vervolgens zijn de resultaten verwerkt in
een onderzoeksplan.
De opzet van het project rwzi 2000 is
sterk geleid door de knelpunten die rond
het zuiveren van afvalwater zijn ontstaan
gedurende de laatste tien jaar. Deze knelpunten laten zich in twee probleemvelden
onderverdelen:
- de waterzuivering;
- de slibverwerking.
Op deze gebieden wordt de komende
jaren onderzoek verricht. De aard van de
onderzoeken is te onderscheiden in
toegepast en fundamenteel. Binnen het
toegepaste onderzoek wordt gekeken naar
technologieën die reeds met succes
worden toegepast bij de industrie of voor
huishoudelijk afvalwater in het buitenland.
Het doel is vast te stellen in hoeverre een
Nederlandse toepassing zinvol is. In het
onderstaande zijn voorbeelden gegeven
van zowel toegepaste als fundamentele
onderzoeken.
In de periode 1988-1989 zullen een groot
aantal onderzoeken worden uitgevoerd
om de doelstellingen van dit project te
verwezenlijken. Voor de uitvoering is een
bedrag beschikbaar van 10 miljoen
gulden.
2. Vermindering van de slibproduktie
prof. dr. S. A. L. M. Kooijmans i.s.m.
A. H. Stouthamer (Vrije Universiteit
Amsterdam, Biologisch Laboratorium)
Het begin dit jaar
aangevangen onderzoek naar de
mogelijkheden om de
slibvorming bij de
zuivering van huishoudelijk afvalwater
te verminderen
begeeft zich langs
twee paden.
De eerste aanpak is te trachten een
reactor met bijbehorende bedrijfsvoering
zo te ontwerpen dat:
1. geselecteerd wordt op soorten
bacteriën die veel energie nodig hebben
om hun biomassa te vermeerderen, danwel veel energie moeten steken in hun
routine metabolisme. In de gebruikelijke
installaties wordt onbedoeld juist geselecteerd op soorten die weinig energie
behoeven te besteden aan hun routine
metabolisme, en die zeer efficiënt zijn in

de produktie van biomassa;
2. omstandigheden optreden waaronder
de aanwezige bacteriën, ongeacht de soort,
weinig groeien en de uit het substraat
vrijgemaakte energie voornamelijk besteden aan het routine metabolisme.
Dit vindt vooral plaats als de hoeveelheid
substraat per bacterie zeer gering is, dus
onder hoge concentraties van actieve
biomassa.
Het voornaamste probleem in deze
aanpak is ervoor te zorgen dat de verhouding actief/niet-actief slib gunstig hoog
blijft, wel mogelijk condities oplevert voor
fluctuaties in het substraataanbod,
betrokken op de hoeveelheid slib in de
installatie. In zogenaamde recyclingfermentoren is het reeds gelukt in een
proef van ruim 1maand een hoge graad
van mineralisatie van het substraat te
verkrijgen zonder netto biomassavorming. Wel traden sterke schommelingen van de biomassa-concentratie op.
De oorzaak van deze schommelingen
wordt nader onderzocht in verband met
de stabiliteit van het afbraakproces.
De tweede aanpak is te trachten de
gevormde biomassa te laten consumeren
door organismen als ciliaten, rotiferen en
oligochaeten op een manier die de
substraatafbraak niet negatief beïnvloedt.
Bij deze omvorming van bacterie-biomassa naar andere biomassa gaat energie
en dus biomassa verloren en treedt verbetering van de resterende slibkwaliteit op
in termen van afzinkbaarheid. Op dit
moment wordt gezocht naar adequate
laboratorium-opstellingen en een bruikbaar theoretisch kader om de haalbare
biomassa-reductie te evalueren en
stabiliteitsonderzoek te richten.
3. Slib op poreuze drager
ir.D. H. Eikelboom (TNO-MT, Delft)
Door de introductie
van dragermaterialen
in actief-slibinrichtingen, kan de hoeveelheid biomassa in
deze systemen (aanmerkelijk) worden
vergroot. Hierdoor
kunnen, bij gelijkblijvende zuiveringsprestaties, hogere
volumebelastingen toegepast worden.
Daarnaast zullen langzaam groeiende
micro-organismen zich via hechting
kunnen handhaven, onafhankelijk van de
slibleeftijd en de hydraulische verblijftijd.
In opdracht van de Dienst Binnenwateren/RIZA en het Ministerie VROM
heeft MT-TNO de toepassingsmogelijkheden van het Linpor-proces onderzocht.
Hierbij worden kubusvormige sponsjes
(grootte ca. 2,5 cm 3 ; porositeit 97%) van
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waarbij nog geen defosfatering wordt
nagestreefd;
- in fase 2 werd de stripperlijn
ingeschakeld en is de defosfatering op
gang gebracht;
- tijdens fase 3 wordt door middel van
het toevoegen van natriumacetaat (NaAc)
gestreefd naar optimalisatie, waarbij met
name de slibstroom en de verblijftijd in
de strippertank worden verkleind;
- in fase 4 en 5 zal in plaats van NaAc
voorverzuurd slib worden gedoseerd,
wordt het aanvoerdebiet gevarieerd en zal
P-verwijdering uit de geconcentreerde
deelstroom worden geïnstalleerd.
Hoewel het onderzoek nog in volle gang
is, zijn reeds enkele deelconclusies te
formuleren:
- effluentconcentraties < 1mg P/l zijn in
de gekozen procesuitvoering haalbaar;
- onder de toegepaste CZV-belastingcondities blijkt simultane nitrificatie en
denitrificatie moeilijk haalbaar;
- de slibvolume-index is stabiel en
varieert tussen 110en 150 ml/g.

Grote belangstellingvoorrwzï2000.

polyurethaanschuim als drager toegepast,
in de beluchtingsruimte of in een aparte
tank voor nitrificatie van het effluent.
Er werden experimenten uitgevoerd op
600 1 en op 18 m 3 schaal. De installaties
waren voor maximaal 20 vol.% gevuld met
sponsjes. Ze werden gevoed met stedelijk
afvalwater. In de actief-slibsystemen werd
de hydraulische verblijftijd gevarieerd van
4,8 tot 8 uur, in de nazuivering van 0,7 tot
1,8 uur.
Het droge-stofgehalte in de sponsjes nam
in eerste instantie vrij snel toe tot
10 à 15 kg ds/m 3 spons, vervolgens steeg
dit geleidelijk verder tot 25 à 30 kg ds/m 3
spons. Dit ging, in vergelijking tot de
zuiveringsresultaten van een referentieinstallatie, gepaard met:
- een wat betere CZV-verwijdering;
- een duidelijk betere nitrificatie, vooral
bij lagere temperaturen waren de verschillen opmerkelijk;
- een lagere slibvolume-index en een
stabieler proces.
Bij activiteitsmetingen werd vastgesteld
dat op de sponsjes een relatief grote
nitrificerende populatie aanwezig was.
Desondanks nam de nitrificatie in een
andere reactor sterk af, nadat de belasting
was verhoogd tot > 2 kg CZV/m 3 -dag.
Qua zuiveringsprestaties en processtabiliteit verschilden een proefopstelling
volgens het A/B-Verfahren en een reactor
met sponsjes nauwelijks van elkaar.
Bij proeven met een nazuivering werd een
hoge nitrificatie-activiteit (5 mg NH 4 +-N/g
ds-uur) op de sponsjes vastgesteld.
De slibproduktie werd niet beïnvloed door
de toevoeging van sponsjes.
Het Linpor-proces biedt dus wel bepaalde

perspectieven, vooral voor het verbeteren
van de zuiveringsprestaties van een wat
overbelaste actief-slibinstallatie. De hoge
kosten (circa DM 300,-/m 3 aëratietank)
vormen echter een groot nadeel.
4. Biologische dcfosfatering
ir. T. W.M. Wouda
(GTD Oost-Brabant, Boxtel)
Het effluent van de
rwzi Eindhoven
(750.000 i.e.) wordt
geloosd op het
riviertje de Dommel
en bepaalt in belangrijke mate de waterkwaliteit. Doordat de
Dommel in het
WKBP is aangewezen als één van de
wateren met de functie natuur zullen
vergaande stikstofverwijdering, naast
defosfatering en voorkomen van slibuitspoeling binnen enkele jaren moeten
worden gerealiseerd. Bij de keuze van de
defosfateringstechniek wordt veel belang
gehecht aan minimalisering van de extra
(anorganische) slibproduktie. Dit wegens
de plannen tot het bouwen van een
centrale slibverbrandingsinstallatie in
Oost-Brabant.
Op grond van deze argumenten is gekozen voor toepassing van biologische
defosfatering in een deelstroom van het
slibretourcircuit.
Het project is opgesplitst in vier delen,
waarvan het eerste deel - batch-experimenten - is afgerond. Het tweede deel experimenten op pilot-plant schaal - is nu
in uitvoering en bestaat uit 5 fasen:
- tijdens fase 1 is de pilot-plant gestart,

5. Toepasbaarheid van het Deep Shaft
systeem voor de behandeling van
huishoudelijk afvalwater
ir.E. Eggers(DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, Amersfoort)
Het Deep Shaft
systeem is in de jaren
1973-1974 door de
Agricultural Division
van ICI in Engeland
ontwikkeld. Na aanvankelijk optimisme
over het systeem,
waarbij ook in
NVA-verband naar de toepasbaarheid
in Nederland is gekeken, bleef een
doorbraak uit.
De laatste jaren is de belangstelling voor
systemen met diepe reactoren om diverse
redenen toegenomen. In Engeland is in
1985 de grootste rwzi volgens het Deep
Shaft principe in gebruik genomen, nadat
vrij ingrijpende wijzigingen aan het
oorspronkelijke concept waren aangebracht.
Het Deep Shaft systeem is een actiefslibsysteem, waarbij de beluchtingstank is
uitgevoerd als een kolom van 30 tot 150 m
diepte. In de kolom bevinden zich twee
kanalen. Door het ene kanaal stroomt het
afvalwater/-slibmengsel naar beneden (de
'downcomer'), door het andere weer naar
boven (de 'riser'). Op enige diepte wordt
in de 'downcomer' lucht geïnjecteerd voor
het instandhouden van de circulatie en
voor de zuurstofvoorziening van het actief
slib.
De oorspronkelijke ontwerper heeft als
voordelen geclaimd:
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- besparing ruimtegebruik;
- laag energiegebruik/hoge zuurstofoverdracht;
- lage investeringskosten;
- weinig milieubelasting;
- zeer lage SVI.
In 1988 waren er in de wereld 46 rwzi's
van het Deep Shaft type in werking.
Verreweg de meeste staan in Japan.
Aan de hand van de elders opgedane
ervaring is de mogelijke toepasbaarheid
voor de behandeling van huishoudelijk
afvalwater in Nederland beschouwd,
waarbij een viertal criteria is
aangehouden:
1. effluent- »BZV
kwaliteit
• zwevende stof
• stikstofverbindingen
2. kosten
3. slibproduktie en -ontwaterbaarheid
4. ruimtegebruik.
Het is te verwachten dat toepassing van
de Deep Shaft in Nederland slechts in
zeer specifieke gevallen aantrekkelijk zal
zijn.
6. Multireactor Wageningen
ir. J. B. Kok (Multireaktor BV, Hillegom)
In het kader van het
DBW/RIZA-project
rwzi 2000 is Multireaktor BV uitgenodigd voor 2,5 jaar
onderzoek te verrichten naar de
optimalisatie van de
multireactor voor de
behandeling van huishoudelijk afvalwater.
Het principe van de multireactor is voortgekomen uit onderzoek aan de Landbouw
Universiteit Wageningen. Het patent
berust bij het in 1982 opgerichte
ingenieursbureau Multireaktor BV.
Van 1983 tot en met 1985 is door het
bureau onderzoek verricht aan een
prototype en een daaruit voortgekomen
semi-praktijkschaal installatie (1.500 i.e.).
Met de opgedane ervaringen kon in 1986
worden gestart met de bouw van de eerste
praktijkschaal Multireaktor (10.000 i.e.) bij
het vleeswarenbedrijf Compaxo in Gouda.
Momenteel zijn drie multireactoren
operationeel bij levensmiddelenindustrieën.
De multireactor is een actief-slibinstallatie,
gekenmerkt door een beluchtingsruimte in
de vorm van een diepe schacht (20-60 m)
en een slib/waterscheiding door middel
van flotatie. Bovenin de schacht worden
influent en retourslib toegevoegd, onderin
vindt de beluchting plaats. Van onderuit
de schacht wordt het inmiddels biologisch
gezuiverde slib/watermengsel via een
stijgbuis naar de bovenop de schacht
geplaatste flotatie-eenheid gevoerd.

In de flotatie-eenheid komen door
oververzadiging microbelletjes vrij.
Het slib/watermengsel is immers in de
schacht onder druk (2-6 bar) met lucht
verzadigd geraakt en is dus onder de
atmosferische condities in de flotatieeenheid oververzadigd. De microbelletjes
zorgen voor opdrijven van het slib.
Ter vervollediging van de flotatie wordt
een deel van het effluent in een drukvat
(ca. 5 bar) verzadigd met lucht en onderin
de flotatie-eenheid via een nozzle aan het
slib/watermengsel toegevoegd. De ontstane drijflaag wordt afgeroomd door een
schrapermechanisme. Het geklaarde water
wordt via een duikschot onderin de
flotatie-eenheid afgevoerd. De zuiveringsrendementen (BZV, NKj) van de multireactor zijn gelijk aan laag tot zeer laag
belaste actief-slibsystemen. De energiekosten voor de beluchting liggen op eenzelfde niveau als conventionele installaties
(ca. 2 kg 0 2 /kWh).
Voordelen van het multireactorsysteem
ten opzichte van conventionele systemen
zijn:
- 15-20 maal minder oppervlak nodig
dan aëratietank en bezinkingstanks van
conventionele installaties,
- klein aëratievolume: dankzij het hoge
retourslibgehalte kunnen slibgehalten van
8-10 g/l in de schacht worden gehandhaafd,
- geen licht slib problemen,
- hoge slibindikking (5%), doordat
flotatie zich voortzet in spuislibbuffer,
- milieumaatregelen (stank, aerosolen en
geluid) eenvoudig te nemen door kleine
oppervlak,
- korte bouwtijd (4 maanden voor
installatie 10.000 i.e.),
- volledig computergestuurde procesregeling.
Er is een aantal essentiële verschillen met
het Deep Shaft proces. De Deep Shaft is
als het ware een verticale hoge flow
oxydatiesloot, waarbij de stroming door de
beluchting (dichtheidsverschillen) tot
stand worden gebracht. De multireactor is
een sterk gemengde propstroom-reactor,
waarbij doorstroming wordt verkregen
door influent- en retourslibpompen.
Terwijl bij het multireactorproces juist
gebruik wordt gemaakt van de optredende
flotatie van het slib uit de schacht, wordt
bij de meeste Deep Shaft installaties het
slib ontgast om vervolgens te bezinken
(groot deel van de ruimtewinst gaat
hiermee verloren). Bij het Deep Shaft
proces is alleen bij naschakeling van een
afzonderlijke beluchtingstank nitrificatie
mogelijk. De multireactor nitrificeert
zonder extra maatregelen goed.
Het onderzoek dat door Multireaktor BV
in het kader van het project rwzi 2000

wordt uitgevoerd is getiteld 'Behandeling
van stedelijk afvalwater met behulp van
het multireactorsysteem'. Voor het
onderzoek is op de oude proeflocatie
naast de proefhal waterzuivering van de
Landbouw Universiteit Wageningen
opnieuw een semi-praktijkschaal multireactor opgebouwd. Uit vorige onderzoeken van Multireaktor is aangetoond
dat de biologische zuivering van huishoudelijk afvalwater zeer goed mogelijk is.
Voorwaarde hierbij was echter een
redelijk, constante belasting van de
flotatie-eenheid. In praktijksituaties zullen
echter debietsvariaries tot 500% goed
mogelijk zijn (DWA/RWA). Onderhavig
onderzoek zal zich dan ook concentreren
op een nieuwe, door Multireaktor
ontwikkelde, flotatie-eenheid. In deze
flotatie-eenheid kan het waterniveau
worden geregeld door middel van een
modulerende afsluiter. Het waterniveau in
de flotatie-eenheid bepaalt de dikte van
de slibkoek boven water (de slibgoot blijft
op constant niveau). De dikte van de slibkoek bepaalt de verblijftijd van het slib in
de flotatie-eenheid en hiermee de retourslibconcentratie. Bij verhoging van het
influentdebiet zal het waterniveau worden
verlaagd en bij verlaging van het debiet
worden verhoogd. Onder (gesimuleerde)
praktijkomstandigheden zal worden
onderzocht welke debietsvariaties en
hydraulische/droge-stofbelastingen de
flotatie-eenheid kan verwerken.
Begin september is de installatie
opgestart. Onderzoeksresultaten zijn nog
niet beschikbaar. De huidige zuiveringsresultaten zijn goed (90% nitrificatie).
7. Karakterisering en ontwatering van
zuiveringsslibben
dr.ir. W.J. Coumans i.s.m. prof. dr.ir.
P.J. A. Kerkhof (TechnischeUniversiteit,
Eindhoven)
In Nederland (maar
ook daarbuiten)
zullen de mogelijkheden voor afzet van
slib, al dan niet
ontwaterd, in de
landbouw en op stortplaatsen in de nabije
toekomst sterk verminderen. De optie slibverbranding wordt
daardoor steeds belangrijker. Vanwege
deze ontwikkelingen wordt het steeds
belangrijker te komen tot een zo groot
mogelijke reductie van volume en massa
van het slib. Bovendien wil men in
verband met ruimtelijke ordeningsproblemen ook het ruimtebeslag van
rwzi's minimaliseren.
Met betrekking tot het slibontwateringsproces betekent bovenstaande, dat met zo
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laag mogelijke kosten gestreefd dient te
worden naar:
- zo hoog mogelijke eind-droge-stofgehaltes en/of
- sneller ontwateren in kleinere
apparaten.
Onderzoek aan rioolwaterzuiveringsinstallaties werd tot nog toe gekenmerkt
door een sterke aandacht voor procesoptimalisaties. Volgens 'rwzi 2000' blijkt
dat zonder fundamenteel gerichte onderzoeken geen nieuwe doorbraken in het
zuiveringsproces te verwachten zijn.
In het kader van bovengenoemde
problematiek heeft de groep van prof.
Kerkhof een onderzoeksvoorstel met
betrekking tot de mechanische ontwatering
van zuivenngsslibben geformuleerd.
Het voorgestelde onderzoek beoogt meer
inzicht en kennis van het ontwateringsgedrag van zuiveringsslibben te
verwerven, door de volgende twee
deelonderzoeken:
1. slibkarakterisering. Hierbij gaat het om
het vaststellen van slibeigenschappen die
wezenlijk geacht worden voor een goed
begrip van het ontwateringsproces.
Met name wordt hier gedacht aan: samenstelling van slib, colloïd-chemische
grootheden, kenmerken van vaste stofdeeltjes, slib/waterbinding en de tijdsafhankelijkheid van voorgenoemde
eigenschappen;
2. vast/vloeistofscheiding bij zuiveringsslibben. Dit deelonderzoek zal zich richten
op het ontwikkelen en experimenteel
verifiëren van fysisch-/mathematische
rekenmodellen voor filtratieprocessen,
waarbij tengevolge van deformeerbare
deeltjes sterk comprimeerbare filterkoeken worden gevormd.
8. Slibverwerking door middel van het
'Carver Greenfield droogproces' en het
'VerTech natte oxydatieproces'
dr. ing. W.H. Rulkens (Landbouw
Universiteit Wageningen)
(In samenwerking met dr. ir. A. Rinzema,
ing. F.van Voorneburg, ir.J. R. A. G.
Schepman)
In het kader van het
project rwzi 2000
wordt door TNO en
Witteveen+Bos een
studie uitgevoerd naar
de toepassingsmogelijkheden van
het 'Carver-Greenfield droogproces' en
het 'VerTech natte oxydatieproces' voor
het verwerken van zuiveringsslib op een
Nederlandse rwzi met een zuiveringscapaciteit van 200.000 i.e. en een slibverwerkingscapaciteit, overeenkomend
met 500.000 i.e. (een hoeveelheid slib

overeenkomend met 300.000 i.e. wordt
van elders aangevoerd). In de studie
wordt aandacht besteed aan het principe
van deze systemen, de status van deze
systemen, de energie- en milieu-aspecten
en de inpassing van deze systemen in een
bestaande rwzi. Verder wordt er een
analyse gemaakt van de verwerkingskosten waarbij de invloed van onder
andere de verwerkingscapaciteit, de
bedrijfstijd en het droge-stofgehalte van
het slib wordt vastgesteld door middel van
een gevoeligheidsanalyse.
Het Carver-Greenfield proces berust op het
principe van meertrapsindamping waarbij
de hete damp uit de ene verdampertrap
wordt gebruikt als energiebron voor de
volgende verdampertrap. Bij het proces
wordt gebruik gemaakt van een niet met
water mengbare, hoogkokende dragervloeistof (olie) waarin het slib wordt
gesuspendeerd. Deze dragervloeistof zorgt
ervoor dat tijdens het indampproces het te
drogen slib vloeibaar blijft. Na het
indampproces, dat meestal in drie of vier
trappen wordt uitgevoerd, worden slib,
droge stof en dragervloeistof mechanisch
gescheiden. Het eindprodukt bestaat uit
droog slib. Wat betreft de keuze van de
dragervloeistof kan onderscheid worden
gemaakt tussen een lichte olie-variant en
een zware olie-variant.
Bij de lichte olie-variant bedraagt het
rest-oliegehalte in het slib enkele
procenten en wordt primair gedacht aan
het storten van het slib. In principe kan
een lichte olie worden gekozen die niet
toxisch en microbiologisch afbreekbaar is.
Bij de zware olie-variant bedraagt het
olie-gehalte 10 à 30% en wordt primair
gedacht aan slibverbranding.
Uit de studie blijkt dat, uitgaande van
voorontwaterd slib met een droge-stofgehalte van 20% en een verwerkingscapaciteit overeenkomend met
500.000 i.e., de kosten van zowel de lichte
als de zware olie-variant circa f 685,- per
ton droge stof bedragen. Bij de lichte
olie-variant zijn de stortkosten hierbij
inbegrepen.
Bij een capaciteit van 1.800.000 i.e.
bedragen de kostem van de lichte olievariant f 430,- per ton droge stof. Indien
voor de Carver-Greenfield installatie de
nieuwe Richtlijn Verbranden (augustus
1989) van toepassing wordt verklaard,
zullen de hier vermelde kosten iets hoger
uitvallen.
Het VerTech-proccs berust op de oxydatie
van organische slibcomponenten in de
waterfase met behulp van zuurstof bij
verhoogde temperatuur (> 260 °C) en
druk (circa 100 bar). Het proces wordt
uitgevoerd in een circa 1.200 m lange,
ondergrondse pijpreactor. Onderin de pijp

wordt de benodigde druk bereikt door het
gewicht van de bovenstaande vloeistofkolom. Door de toevoer en afvoer van de
pijpreactor uit te voeren via een systeem
ven concentrische buizen wordt tevens
een efficiënte uitwisseling van reactiewarmte tussen in- en uittredende
slibstroom verkregen.
De natte oxydatie is er primair op gericht
de hoeveelheid slib droge stofte
reduceren en de ontwatering van het
resterende slib te verbeteren door een
belangrijk deel van de aanwezige
organische stof te oxyderen. Stikstofverbindingen worden daarbij omgezet in
ammoniak. Het resterend slib dat hierbij
ontstaat, bestaat voornamelijk uit as en
kan na ontwatering tot 50% droge stof
worden gestort.
Uit de studie blijkt dat, uitgaande van slib
met 5% droge stof, de uiteindelijk te
storten hoeveelheid slib na behandeling
met het VerTech-systeem 25 à 30%
bedraagt van de hoeveelheid slib die
resteert bij een conventionele mechanische ontwatering met een filterpers.
Het deeltjesvrije effluent uit het VerTechproces moet worden nagezuiverd ter
verwijdering van CZV en N-Kjeldahl.
Voor een slibverwerkingscapaciteit
overeenkomend met 500.000 i.e. bedragen
de verwerkingskosten, inclusief de stortkosten, circa f 925,- per ton droge stof.
Verhoging van de capaciteit tot
1.800.000 i.e. resulteert in een daling van
de verwerkingskosten tot f 520,- per ton
droge stof. Een verdere kostendaling is
mogelijk door verhoging van de
bedrijfstijd.
De studie bevindt zich nog in de afrondingsfase. Bovengenoemde cijfers moeten
dan ook als voorlopig worden beschouwd.
9. Elektro-akoestische ontwatering van
zuiveringsslib
ing.I.H. Smith (Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden)
Autotherme verbranding en storten
van zuiveringsslib
vereisen een slibkoek
met een droge-stofgehalte van minstens
28, respectievelijk
35%. Met de huidige
ontwateringstechnieken worden doorgaans niet zulke
hoge droge-stofgehalten verkregen.
De Columbus Division van Battelle
(Columbus, Ohio, USA) heeft ontdekt dat
de effectiviteit van het ontwateringsproces
kan worden verbeterd door het toepassen
van een elektrisch veld in combinatie met
ultrasonore energie: elektro-akoestische
ontwatering (EAD).
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Bij het aanbrengen van een elektrische
spanning over de slibsuspensie vindt
transport plaats van water naar de kathode
terwijl de vaste stofdeeltjes worden
afgestoten. De hoogfrequent geluidsgolven bevorderen het vrijkomen van het
water tegen de persdruk in en het
agglomereren van de slibdeeltjcs.
Deze techniek laat zich goed inpassen in
zeefbandpersen.
In 1988 zijn er in Nederland op laboratoriumschaal proeven gedaan met een
aantal aëroob en anaëroob gestabiliseerde
slibben.
De belangrijkste conclusies waren:
- ontwatering tot 48% droge stof
mogelijk;
- bij ontwatering tot 30% droge stof is de
extra energie voor EAD geringer dan de
energie die nodig is voor droging; het
specifiek energieverbruik is minder dan
0,15 kWh/kg extra verwijderd fikraatwater;
- met betrekking tot het energieverbruik
verdient het de voorkeur het slib zover
mogelijk voor te ontwateren;
- de toepassing van ultrasonore energie
in combinatie met elektrische energie is
economischer dan het toepassen van
elektrische energie alleen;
- bij verhoging van de flocculantdosering
neemt het energieverbruik toe.

• •

•

Verstopping centraal bij
promotie ir.J. C. Schippers
Op 13 oktober jl. promoveerde
ir.J. C. Schippers (KIWA) aan de
Universiteit Twente op een proefschrift
over 'Vervuiling van hyperfiltratiemembranen en verstopping van infiltratieputten'. De promovendus voorziet, dat
waterleidingbedrijven zullen worden
genoodzaakt geavanceerde en dure
technieken als hyperfiltratie toe te passen
als de verontreiniging van de bronnen van
het drinkwater niet op korte termijn vermindert. Zout en nitraat kunnen door
hyperfiltratie grotendeels worden verwijderd en bestrijdingsmiddelen in
belangrijke mate. Het proefschrift
beschrijft onderzoek naar de wijze waarop
de vervuiling van hyperfiltratiemembranen kan worden beheerst.
Tevens geeft de dissertatie twee
methoden waarmee de verstoppingssnelheid van diepinfiltratieputten kan
worden voorspeld.

Ir. K. P. Blumenthal nam
afscheid van SAMWAT
Het hoofd van het bureau SAMWAT,
ir. K. P. Blumenthal, heeft op
29 september jl. afscheid genomen van
het bureau wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Ter gelegenheid van het afscheid werd in de Nieuwe
Kerk in Den Haag een symposium
gehouden over 'Beleidsanalyse voor het
Nederlandse Waterbeheer'.

Ir.K P. Blumenthal.

Blumenthal zelf opende het symposium
met een voordracht over 'Hoe beleidsanalyse in Nederland kwam', een overzicht van de achtergronden van de eerste
en de tweede nota Waterhuishouding en
de wijze waarop die tot stand kwamen.
Spreker benadrukte daarbij de ontwikkeling van sectorale planning naar
integraal waterbeheer. Ter afsluiting
noemde Blumenthal enkele argumenten
waarom het bureau SAMWAT, 'erwt in
het overheidsbestel', zou moeten blijven
bestaan. Die erwt vervult een nuttige
functie in met name de integrale gedachte
en zal samenwerking in modellering en
beheersystemen stimuleren.
Gelderland
Als tweede spreker gaf
dr. ir. Th. J. van Nes inzicht in de relatie
tussen het waterhuishoudkundig onderzoek en het integraal waterbeheer op
provinciaal niveau, toegespitst op de
situatie in Gelderland. Hij pleitte voor een
verdere ontwikkeling van de grondwaterkwaliteitsmodellen omdat daarmee
het beleid ten aanzien van bodemgebruik
beter kan worden geformuleerd.
'Ook modellen voor het optimaliseren van
het oppervlaktewaterpeilbeheer in relatie
tot landbouw, natuur en waterkwaliteit
zullen verder ontwikkeld moeten worden',
aldus Van Nes.

Complex
Hoe complex de beleidsanalyse is
geworden liet ir.J. P. A. Luiten zien in de
laatste voordracht van het symposium:
'Afwegingen op nationaal niveau'.
Beleidsanalyse Waterhuishouding is het
analyseren van alle relevante aspecten van
de waterhuishouding in hun onderlinge
samenhang, zodat verantwoorde beleidskeuzen te maken zijn. Die beleidsanalyse
vormt een onderdeel in de beleidscyclus,
waarin beleid, beheer en analyse elkaar
afwisselen en voeden. De analyse maakt
gebruik van een uitgebreid modelinstrumentarium. Door deze aanpak kon
het volledig integraal bestuderen van het
fenomeen wateraanvoer naar de gebieden
in de voorbereiding van de derde nota
Waterhuishouding plaatsvinden. Hoewel
de kennis over de te verwachten effecten
op de natuur nog niet echt compleet is,
konden toch zinvolle analyses worden
verricht: naast de economische analyses
over kosten en baten kan nu een redelijk
genuanceerd beeld worden gegeven van
de effecten op de natuur, aldus Luiten.
Afscheid
Na het symposiumgedcelte werd de
bijeenkomst voortgezet met een meer
persoonlijk gedeelte waarin dr.J. de Jong,
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA
en prof. dr. ir.J. C. van Dam als voorzitter
van de Commissie SAMWAT uit het
Klein Comité van de CHO-TNO de
scheidende functionaris toespraken.
Ter afsluiting volgde een indrukwekkend
slotwoord van ir. Blumenthal, waarin hij
zijn bemoeienis met het waterbeheer op
provinciaal en nationaal niveau relativeerde door te wijzen op de problemen die
zich op mondiale schaal in de samenleving
voordoen.

