Ervaringen met polymeerconditionering bij slibontwatering
met kamerfilterpersen op rwzi Amsterdam-Oost

1. Inleiding
Op de rioolwaterzuiveringsinrichting
Amsterdam-Oost wordt het uitgegiste slib
met behulp van kamerfilterpersen
ontwaterd. Oorspronkelijk was de slibverwerking opgezet voor het gebruik van
anorganische conditioneringsmiddelen [1].
Verwachte voordelen zoals minimalisering
van de toegevoegde hoeveelheid ballaststoffen en daarbij een hogere calorische
waarde van de geproduceerde koek, het
verhinderen van ammoniakemissie en
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tenslotte natuurlijk een aanzienlijke
kostenbesparing waren attractief genoeg
om in de zomermaanden van 1985 met
polymeerconditionering proef te
draaien [2].De resultaten waren veelbelovend en Riolering en Waterbeheersing Amsterdam besloot de vier
filterpersen voor het doseren van
polymeren (PE) aan te passen; voor een
onverhoopt mislukken van de polymeertoepassing bleef de kalk- en ijzerdoseerinstallatie wel bedrijfsgereed. Sinds eind
1985 draaien de filterpersen met
PE-conditionering. De stankhinder
(ammoniak) zoals in de 'kalk-en-ijzer-tijd'
is verdwenen, maar de omschakeling op
conditionering met polymeren bracht een
aantal onvoorziene moeilijkheden met zich
mee.
2. Slibverwerking rwzi Oost
Procesbeschrijvingsliblijn (december1985)
Primair en secundair surplusslib worden
vanuit de voorbezinktanks gezamenlijk
naar de vier gistingstanks (verblijftijd circa
dertig dagen) gepompt. Het uitgegiste slib
gaat naar vier gravitatie-indikkers
(verblijftijd vijf tot acht dagen), waaruit
het naar een buffertank wordt gevoerd.
Een mohnopomp (2) (zie afb. 1) met een
capaciteit van 80 m 3 /h vult de kamerfilterpers (1) tot een druk van 9 bar; daarna
neemt een plunjerpomp (3) met een
capaciteit van aanvankelijk 22 m 3 /h, en
dan teruglopend naar circa 5 m 3 /h bij

Samenvatting
Zuiveringsslib zal waarschijnlijk in de nabije toekomst moeten worden verbrand.
Slibontwatering door filterpersen bij conditionering met kalk en ijzer zal dan niet
meer efficiënt zijn. Ook vanwege een verwachte forse besparing op de exploitatiekosten is Amsterdam al in 1985 overgeschakeld maar een conditionering met
polymeren. Dit verliep niet zonder problemen. De bereikte droge-stofgehalten
vielen vooral in de wintermaanden tegen en de doekvervuiling door plakkende
koeken was ernstig. Verschillende aspecten zoals de mate van dosering, het vlokvormingsproces, de bediening van de persen, de procesbegeleiding en de bedrijfsvoering zijn nader onderzocht. Voor verdere optimalisatie is ook op een proefinstallatie onderzoek verricht.
Met aanpassingen in de procesvoering en sturing kon de slibontwatering worden
verbeterd. De prestatie tijdens de wintermaanden kon behoorlijk op peil worden
gehouden door een tweede hulpstof (ferrichloride) te doseren. De resultaten zijn
nu bevredigend (gemiddeld 's winters ds = 23%,'s zomers ds = 26%).
Het Amsterdamse slib heeft bij 26% ds de benodigde energiewaarde voor
autotherme verbranding (4 MJ/kg H 3 0 ) . De kostenbesparing bij deze wijze van
conditionering is circa H1170/t ds.

15bar, het werk over. De pers schakelt af
na een chargetijd tussen de 2 en 2,5 uur.
Een mohnopomp (4) met variabel toerental doseert polymeeroplossing aan de
zuigzijde van de slibmohnopompen; bij de
plunjerpompen wordt het conditioneringsmiddel tijdens de zuigslag met het
polymetersysteem (6) toegevoegd.
Het polymetersysteem bestaat uit een
centrifugaalpomp (5) (regelbaar met
rotameter) en een aantal magneetkleppen
Afb. i -Stroomschema polymeerconditionering
Amsterdam.

Polymeer
Het polymeer (Zetag 87, Allied Colloids)
wordt in granulaatvorm aangeleverd; met
behulp van een volautomatisch oplosstation van ACM ontstaat een 0,45%
stamoplossing (9). Na een uur rijpingstijd
komt de oplossing in een voorraadvat (8)
en wordt naar behoefte via een statische
menger verdund met effluent en in het
buffervat gepompt; het gehalte aan PE ligt
dan naar behoefte tussen 0,1 en 0,13%.
Vanuit het buffervat wordt het PE bij het
slib gedoseerd.
Filterpersen
De kamerfilterpersen (Netzsch) hebben
elk een inhoud van 6,06 m 3 en 120 kamers
met een filtratieoppervlakte van
1,500,50 m. De doeken zijn van het
fabrikaat Marken, type NKD 2392, het
materiaal is polyamide.
De filterpersen zijn gedurende zestien uur
per dag van maandag tot en met vrijdag in
bedrijf. De gemiddeld verwerkte hoeveelheid slib ligt rond 800 kubieke meter per
dag met een droge-stofgehalte van
gemiddeld 2,5%.
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die er voor zorgen dat alleen tijdens de
zuigslag gedoseerd wordt en tijdens de
persslag de oplossing naar het buffervat
(7) recirculeert.
De geloste koeken worden met kettingtransporteurs naar de silo gevoerd en vervolgens met vrachtauto's naar een slibverwerkend bedrijf getransporteerd.
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6. POLÏMETtESYSTEOl
7. BUFFERVAT P.E.
s. VOORRAADVAT P.E.
3 AANMAAKTAL PE.

3. Sturing en controle van de
polymeerconditionering
Het conditioneren van slib met organische
vlokmiddelen is geen technisch novum
meer; vooral in West-Duitsland en
Engeland is op dit gebied veel ervaring
opgedaan en er zijn goede resultaten
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bereikt. De meningen over de toe te
passen optimale sturings- en controletechniek zijn echter verdeeld. Het scala
loopt van een eenvoudige visuele controle
van het geconditioneerde slibmonster tot
een computergestuurde vlokmiddeldosering, afhankelijk van het 'on line'
gemeten droge-stofgehalte.
De procescontrole in de slibverwerking op
rwzi Oost, tot eind 1985 bestaande uit
droge-stofbepaling en hoeveelheidsmeting
van de slibaanvoer en droge-stofbepaling
van de geproduceerde koek, is uitgebreid
met een CST-meting (capillary suction
time) van het geconditioneerde slib.
De CST-waarde correleert bij
ongeconditioneerd sli
ontwaterbaarheid van slib [4].
Tijdens de proef in zomer 1985 [2] was de
optimale PH-hoeveelheid met een
CST-meting van het geconditioneerde
slibmonster bepaald. Ook in München zijn
ervaringen opgedaan met een
CST-gestuurde vlokmiddeldosering op
kamerfilterpersen. Het principe is daar
gerealiseerd voor een anorganisch vlokmiddel: de meting van de CST-waarde
van het uitgegiste slib bepaalt dan het
chemicaliënverbruik [3].Men vertrouwde
erop met deze aanvullende parameter
over voldoende controle bij het vlokkingsproces te beschikken, en er zeker van te
kunnen zijn altijd met een optimale
hoeveelheid polymeer te werken.
Omdat de proeven met PE op een filterpers tijdens de zomer van 1985 goede tot
zeer goede resultaten opleverden, zijn
destijds geen verdere veranderingen in de
procesbegeleiding en -controle aangebracht.
4. Problemen
De resultaten stemden in eerste instantie
tot tevredenheid, maar omstreeks de jaarwisseling 1985/1986 daalde de prestatie
opmerkelijk. De droge-stofgehalten van
het monster uit de silo liepen terug naar
17%; de koeken bleven aan de doeken en
aan de kettingtransporteur kleven, en de
doekvervuiling was ernstig. Het lossen
moest met twee bedieningsmensen
gebeuren. Door de te natte koeken versmeerde de kettingtransporteur, zodat de
silo niet meer kon worden gevuld: het slib
moest op de noodstort worden
opgeslagen.
De noodzakelijke verhoging van de spoelfrequentie en de intussen sterk verlengde
chargetijd (soms meer dan drie uur)
leverden capaciteitsproblemen op voor het
bedrijf.
De CST-meting voldeed als controle van
het vlokkingsproces niet aan de verwachtingen. De meetresultaten waren
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misleidend: hoewel het instrument goed
ontwaterbaar slib aangaf, bleef de
prestatie van de filterpersen sterk achter
bij de verwachting.
Ongeveer vanaf mei 1986 verdwenen de
moeilijkheden voor een deel. Het bedrijf
produceerde koeken met een drogestofgehalte van gemiddeld 26% (maar niet
de verwachte 27 tot 29%): zie afb. 2.
Het verder verwerken van het slib leverde
geen problemen meer op.
Van een dermate groot verschil in
ontwaterbaarheid afhankelijk van het jaargetijde rapporteerden Englmann en
Hegemann [5].Ook zij vonden een

karakteristiek verloop voor de CSTwaarden van uitgegist slib met een slechte
ontwaterbaarheid voor de maanden maart
en april en uitstekende cijfers voor
september en oktober, maar zij hebben
geen verklaring voor dit fenomeen.
Tenslotte is het Amsterdamse slib op rwzi
Oost moeilijk te ontwateren. Sedert de
inbedrijfname van rwzi Oost in 1982
verandert het slib met de jaren ook van
samenstelling: zie afb. 3. De gelijktijdige
geleidelijke afname van de drogestofgehalten van het uitgegiste slib en de
onvoldoende werking van de gravitatieindikkers voerden tot problemen bij het
ontwateringsproces.
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Afb. 3 - Verslechterde
shbkïcaliteit rwzi Oost.
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beïnvloeden. De reductie van een
mohnopomp naar een capaciteit van
40 mVh leverde een verbetering op: zie
afb. 4. Het resulteerde weliswaar niet in
hogere droge-stofgehalten van de koeken
maar wel in een kortere chargetijd van 2
tot 2,5 uur. Dit ligt in de orde van grootte
van het vroegere bedrijf met kalk en ijzer.
Alle persen zijn daarop aangepast.
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5. Onderzoek en invoeren van de
resultaten in de praktijk
De ervaringen uit de winter 1985/1986
maakten duidelijk dat in de bedrijfsvoering niet zonder meer van een 'kalken-ijzer'-conditionering naar een
polymeerconditionering kan worden overgeschakeld: meer aanpassingen zijn nodig.
Hiervoor zijn diverse onderzoeken in de
bedrijfssituatie uitgevoerd, terwijl aanvullende tests met een proefinstallatie
plaatsvonden. Tenslotte zijn de resultaten
van de verschillende experimenten met de
proefpers in praktijk gebracht.

nabezinking) [6] is het van belang dat de
dosering in Amsterdam zo optimaal
mogelijk gemaakt wordt.
Op rwzi Oost wordt voortaan op de
volgens het vaste patroon veranderende
drogc-stofgehalten ingespeeld door het
handmatig bijstellen van de polymeerconcentratie. Daarbij is een overdosering
soms toch niet te vermijden. Het filtraat
wordt om die reden niet meer in het
ontvangwerk gepompt (het rooster zat
onder het schuim), maar loopt direct naar
de voorbezinking, wat minder problemen
geeft.

5.1 Onderzoek naar en aanpassingen van de
bedrijfsvoering
De aandacht is uitgegaan naar verschillende punten in het proces: de
polymeerdosering, het vlokkingsproces,
het ontwateringsproces, de bediening van
de filterpersen en de sturing en controle
van het proces.

Vlokkings- enontwateringsproces
Aansluitend op het voorgaande bestond
het vermoeden dat het vulregime vanuit
de 'kalk-en-ijzer'-tijden (mohnopomp met
een capaciteit van 80 mVh tot 10 bar,
hogedrukpomp van 10naar 15bar) een
negatief effect heeft op de ontwatering
van het polymeergeconditioneerde slib.
Volgens de leveranciers van de persen en
die van het PE zou door de te hoge
stroomsnelheden in de leidingen aan het
begin van de vulperiode de vlokstructuur
kunnen worden beschadigd en zou de
snelle drukopbouw in de pers en het
drukverval (tot 1 bar) bij het overschakelen naar de hogedrukpomp een
gelijkmatige koekopbouw negatief

Polymeerdosering
Bij nader onderzoek bleek dat het drogestofgehalte van het uitgegiste slib volgens
een vast patroon van maandag tot en met
vrijdag sterk kan afnemen van 3,3 naar
1,8%. Dit wordt veroorzaakt doordat de
slibontwatering in het weekeinde stil staat;
het slib wordt dan in de indikkers
gebufferd.
Het is onjuist bij een dergelijke variatie
van dit (lage) droge-stofgehalte een
constante hoeveelheid polymeer toe te
voegen: ondergedoseerd slib levert slechte
koeken, overgedoseerd slib zorgt door de
resten polymeer in het fikraat elders in de
rioolwaterzuiveringsinrichting voor overlast in de vorm van hevige schuimvorming. Met het oog op de toekomstige
concentratie van de gehele Amsterdamse
slibverwerking op rwzi Oost en de bij een
soortgelijke inrichting in West-Duitsland
opgetreden problemen (schuimen,
opdrijvend slib in voor- en

Aß. 5- Omgebouzvde
spoelnozzles; afstand
5 em, sproeihoek 30°

Bediening
Om de doekvervuiling het hoofd te
kunnen bieden bleek in eerste instantie
het drastisch verhogen van de spoelfrequentie van een keer per half jaar naar
een maal per drie charges de enige
oplossing. Het bedrijf kon draaiende
worden gehouden maar ideaal was dit
zeker niet; het voerde zelfs tot nieuwe
problemen. Door de permanent aanwezige waternevels in de persenhal nam
het aantal elektrische en mechanische
storingen toe. Het frequente spoelen
vergde echter nog veel tijd, en bovendien
bleek dat de doekreiniging onvoldoende
was. Proeven toonden aan dat de afstand
spoelnozzles - doek te groot en daardoor
de waterdruk op het doek te laag was, dat
het aantal nozzles over de doekbreedte te
klein was en dat slibdeeltjes bij loodrecht
doek spuiten eerder in het doek dan er
vanaf spoelen. Aanpassing van de spoelnozzles (afb. 5) bracht de frequentie van
spoelen terug naar een maal per vijftien
charges.
Procesbeheersing enbedrijfsvoering
De als controle voor de vlokvorming en
de optimale PE-hoeveelheden ingevoerde
CST-meting blijkt niet geschikt.
Niet duidelijk werd of de meting op zich
onbetrouwbaar was en het slib ondanks
goede meetresultaten (CST<10 s) toch
slecht ontwaterbaar was of dat door de
hogere doekvervuiling het ontwateringsproces verstoord raakte. Er werd naar een
mogelijke correlatie tussen
conditioneringsmiddelverbruik, gemeten
CST-waarde en vlokstructuur gezocht.
Dit was niet het geval, zie tabel I.
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prestatie van de filterpersen indien nodig
iedere dag wordt nagegaan.

TABEL I- CST-waarden bijverschillende
CST-waardenbijverschillende PE-doseringen.
Nr.
1.
2
3
4

PE

Vlokstructuur

CST

kg/tds
2
4
5
6,5

slecht
matig, klein
middel
groot, goed

13,6
5,6
5,6
5,2

Hoewel de gedoseerde hoeveelheid
onvoldoende was (lage droge-stofgehalten
in de geproduceerde koek), bleef de CSTwaarde beneden de 10s. Daarbij komt dat
de ontwateringseigenschappen en
daarmee de filtratieweerstand van het PEslib vanwege zijn compressibiliteit tijdens
het filtratieproces veranderen [5].Het is
duidelijk, dat de CST-meting met de
huidige kennis van het filtratieproces bij
een PE-conditionering onvoldoende uitsluitsel geeft over de ontwateringseigenschappen van het geconditioneerde
slib en alleen als indicatie mag dienen of
er wel of geen vlokmiddel is toegevoegd.
Er is naar nieuwe methoden gezocht om
het proces beter te kunnen sturen en
controleren. Alleen de drogestofbepalingen van het koekmonster uit de
silo en van het uitgegiste slib zijn
onvoldoende. Het monster uit de silo
heeft door het bufferen een vertraging van
3 à 5 dagen en is daarom een ongeschikte
parameter. Naast de droge-stofbepalingen
van slib en het koekmonster is een betere
controle van de gedoseerde hoeveelheden
polymeer en van het doseersysteem noodzakelijk (nauwkeurig geijkte aanmaak- en
doseerinstallatie evenals een goed onderhoud ervan.) Verder is gekozen voor een
visuele controle van het geconditioneerde
slibmonster in plaats van de CST-meting.
Met enige ervaring kan aan de hand van
de vlokgrootte en de waterafscheiding van
dit slibmonster het succes van de
conditionering worden beoordeeld en
kunnen zonodig maatregelen worden
genomen. Tot slot is de vrachtberekening
(t ds/charge) toegevoegd, waarmee de

Resultaten
De geïntroduceerde veranderingen
resulteerden in een beter toezicht op het
slibbedrijf, terwijl bovendien ervaring met
het werken met polymeer en de bijbehorende techniek is opgedaan.
De polymeerconditionering is beter
ingeregeld en het procesverloop is aangepast.
De prestatie was tijdens de zomer in1985
en 1986bevredigend tot goed (26%ds);in
de winter van 1987 daalden de drogestofgehalten niet meer onder de20%.
Maar ook met al deze aanpassingen waren
de voor een storingvrij bedrijf op rwzi
Oost benodigde 22%droge stof tijdens de
winter niet te realiseren. Parallel met het
onderzoek in het bedrijf zijn op een proefinstallatie de verdere optimaliseringsmogelijkheden onderzocht.
5.2 Onderzoek proefinstallatie
De proefpers van de firma Netzsch is een
mobiele eenheid bestaande uit maximaal
vijf kamers met een gezamenlijke inhoud
van 23,55 liter en een filtratieoppervlak
van 1,89 vierkante meter.
Doelstellingen van het onderzoek waren
het verhinderen van de doekvervuiling,
het testen van andere filterdoeken en een
vergelijking van de resultaten met de tot
membraanfilterpers omgebouwde proefinstallatie.
Uitvoeringproef
Om de proefpers met de praktijkinstallatie
te kunnen vergelijken, werd het bedrijf
van de grote filterpersen gesimuleerd.
Op de filtratiesnelheid na lukte dat
redelijk. Pr volgde een reeks van charges
voor de optimalisatie van de polymeerconditionering, van de chargetijd en van
de drukopbouw. Met behulp van een
computergestuurde toerentalregeling van
de vulpomp kon de druk een bepaalde tijd
op te kiezen niveaus constant worden
gehouden. Of de doekvervuiling en het

plakken van de koek kon worden tegengegaan, is met een reeks van stoffen in
verschillende concentraties uitgeprobeerd:
een alternatieve PE,vliegas, ijzerhydroxyde slib (Gemeentewaterleidingen), ferrichloride en ferrosulfaat. Dit is zowel bij de kamerfilterpers
als bij de membraanfilterpers geprobeerd.
Als doek is een speciaal voor polymeerconditionering ontwikkeld doektype
(NKD 2396) van de firma Markert getest.
Resultaten
De belangrijkste resultaten zijn in tabel I
samengevat.
De proeven bevestigen eens te meer dat
Amsterdam te maken heeft met moeilijk
te ontwateren slib: ook onder optimale
omstandigheden was het drogestofgehalte van de koek zonder tweede
hulpstof niet boven 27%te brengen.
De geoptimaliseerde drukopbouw liet
geen groot verschil zien met de huidige
drukopbouw bij langzaam vullende
persen. Het fijnere doek en het ijzerhoudende slib van Gemeentewaterleidingen leidden tot meer doekvervuiling. Van alle conditioneringshulpmiddelen waren alleen ferrosulfaat en
ferrichloride geschikt. Alle twee kwamen
ook bij lage doseringen tot een hoger
droge-stofgehalte en gaven het beste losgcdrag. Teleurstellend was de prestatie
van de membraanfilterpers: deze gaf geen
verbetering in koekkwaliteit en losgedrag.
5.3 Overbrengen van deproefresultaten naar
de praktijk
De resultaten die zijn behaald met de
proefpers spreken voor zich. In de zomermaanden van 1987zijn daarom in de
praktijk proeven met ijzerchloride en
polymeer uitgevoerd. Er kon voor een
deel gebruik gemaakt worden van onderdelen uit de voormalige ijzerdoseerinstallatie. De hulpstof werd via een
reactiemenger direct in de slibleidingen na
de indikkers toegevoegd.
Voorafgaande laboratoriumtests toonden
duidelijk de grens aan voor een ijzer-

TABEL II - Resultaten Proefinstallatie
chargenummer
type pers
doektypeNKD
filer, snelheid begin (l/m 2 h)
filtr.snelheid einde (l/m 2h)
perstijd (min)
capaciteit (kg/m2 h)
poly.dos.(kg/tds)
cond. hulpm.
(kg/t ds)
ds slib%
ds koek%
restslib op doeken (g)
K = Kamerfilterpersen
M = Membraanfilterpersen

5

K
2392
186
14
150
1,33
5,3

2,3
24,7
170

9
K
2392
158
29
121
1,81
5,6
I'eSO.,
80Fe
2,4
31,7
55

10
K
2396
154
21
121
1,58
6,8

2,6
25,5
439

11
K
2392
156
20
118
1,74
6,8
magna
floc
2,5
26,0
174

18
K
2392
173
30
132
1,96
8,7
FeCl3
40Fe
2,1
30,9
93

16
K
2392
150
23
123
1,71
6,3
as
100 Fe
2,3
25,7
184

17
K
2392
160
23
132
1,67
6,0
Fe(OH) 3
100Fe
2,4
25,1
778

20
M
2392
349
54
75
1,99
5,2

2,6
23,6
89

21
M
2392
295
115
80
2,58
5,1
FeCl,
25Fe
2,7
26,4
47
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TABEL III

Stook vaarden en encrgiewaa-den van geconditioneerd"Ai (september1988).
CZV
kg/kgds

Ds

Slibcond.
polymeer
kalk/ijzer

0,985
0,580

26
32

%

cal.w.= calorische waarde (MJ/kg ds)
U
= stookwaarde organische stof (MJ/kg os) [7]
os
= organische droge stof
as
= gloeirest (%)
E
= energiewaarde (MJ/kg H2O) =
100-as) . U•ds/100-ds) •100[8]

chloride-dosering bij 50-60 kg Fe/t ds;
hogere concentraties veroorzaken schuimvorming. Op de rwzi Oost ligt door de
onvermijdelijke pH-daling de maximaal
toelaatbare concentratie van ijzer bij
20-30 kg Fe/t ds: de betonnen filtraatleidingen vergen een minimale
pH-waarde van 6,4. Gelijktijdige dosering
van FeCb en polymeer bevordert de
schuimvorming in het fikraat, maar dit
kan worden opgevangen door het
polymeergebruik met 1,5-2,0 kg/t ds te
reduceren.
Met een dosering van 20 kg ijzer/ton
droge-stof en 4-4,5 kg polymeer/t ds zijn
de beste resultaten bereikt. De slibvracht
per charge was gemiddeld 270 kg hoger,
wat resulteerde in drogere koeken.
Het losgedrag was beter en de doeken
bleven schoner.
Bij het optreden van de inmiddels
bekende winterproblemen in de slib-

Cal. w.
MJ/kgds

U
MJ/kgos

As

%

I-:
MJ/kgII,0

12,8
19,6
35
4,0
16,6
55
3,5
7,5
analysewaarden gemeten bij de volgende doseringen:
polymeer 5 kg/tds
kalk/ijzer 15kg CaO/m'; 7,2 kg I-'eCl3/m'
(41% oplossing); ds uitgegist slib 3,1%

verwerking werd in de maanden januari
tot en met mei 1987,afgezien van kortere
perioden in de maand april, steeds ijzerchloride bijgcdoseerd. De resultaten
(zie aft). 2 en 6) waren goed: door de toevoeging van ijzerionen kon de slechte ontwatering van het slib worden verbeterd.
Het droge-stofgehalte van de koek bleef
in de perioden met de ijzerchloridedosering duidelijk boven de vereiste 22%.
Het plakken van de koeken aan de filterdocken trad nauwelijks op (afb. 7 en 8);
het losgedrag van de koeken was goed.
6. Koekkwaliteit
De koek heeft met 23-26% droge stof en
de met polymeerslib samenhangende
grotere compressibiliteit geen goede storteigenschappen noch kan dit produkt op
den duur door de concentratie aan microverontreinigingen verder worden hergebruikt. De calorische waarde was in

september 1988 hoger dan die van
conventioneel geconditioneerd slib (zie
tabel III).
Ten behoeve van verbranding van de slibkoek moet met de energiewaarden
worden gerekend. Hierin spelen de gloeirest en het droge-stofgehalte van de koek
een belangrijke rol.
Autotherme verbranding is voor dit
polymeerslib mogelijk (benodigde waarde
volgens [8] bij hoogrendement verbranding 4 MJ/kg H 2 0 ) . Voor de keuze
van het verbrandingssysteem is de
bepaling van de energiewaarde over het
hele jaar van belang: door de seizoensinvloed op de slibkwaliteit, die zoals
eerder is beschreven in Amsterdam
duidelijk aanwezig is, kan dit getal nog
veranderen.
7. Samenvatting resultaten
Het overschakelen van een conditionering
met 'kalk en ijzer' naar een met polymeer
was in Amsterdam zonder diverse aanpassingen niet mogelijk. De filterpersinstallatie is omgebouwd naar een
langzaam vulregime, en het spoelsysteem
is geoptimaliseerd. De polymeerconditionering zelf vereist nauwkeuriger
werken met het doseersysteem: de gehele
doseerinstallatie en vooral de Polymeters
van de hogedrukpompen vergen veel
aandacht en onderhoud.
Het ontwateringsproces reageert gevoelig
op slibkwaliteitsveranderingen: bij verschillen van meer dan 0,5% droge-stof bij
plakkende koek.
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lage droge-stofgehalten van het te ontwateren slib moet de dosering droge-stofafhankelijk worden aangepast.
De problemen worden met over- of
ondergedoseerd slib in de installatie
anders te groot.
De ontwateringseigenschappen
veranderen in de loop van het jaar,
waardoor het bedrijf 's winters niet zonder
hulpmiddelen draaiende kan worden
gehouden. Met toevoeging van
20 kg Fe/t ds kan dit probleem worden
opgelost.
De doekvervuiling blijft lastig wanneer
alleen polymeer wordt gedoseerd: het
spoelen moet tenminste een keer per
week gebeuren. Ook een ander filterdoek
biedt geen uitkomst. De chargeüjd
bedraagt 2 à 2,5 uur.
De benodigde polymeerhoeveelheden
liggen op 5-6 kg polymeer/tds (met ijzertoevoeging rond de 4-5 kg polymeer/tds).
De bereikte droge-stofgehalten liggen
's winters met ijzerchloride rond 23%,
's zomers liggen ze zonder anorganische
toeslagstoffen rond de 26%.
De geteste alternatieve membraanfilterpers (proefinstallatie) laat geen verbetering in koekkwaliteit zien.
8. Discussie
Amsterdam werkt nu drie jaar met
polymeren. De optredende problemen
zijn met soms veel moeite redelijk
opgelost. De verwachtingen wat betreft de
besparing van de bedrijfskosten en de
Aß. 8 - Fikerdoeken, à

t /'

*

It, '

FeCh

prestaties zijn voor een deel vervuld: de
besparing is nu circa fl 70/t ds. De drogestofgehalten bereiken niet de beoogde
waarden en de sterke doekvervuiling en
het noodzakelijke steken bij het lossen van
de koeken blijven een probleem.
Toch biedt het werken met polymeren
voordelen. In het kader van de geplande
uitbreiding van de rwzi Oost en de
verdere verwerking van het ontwaterde
slib past polymeertoepassing beter bij de
plannen van Amsterdam. Hergebruik is
op den duur vanwege de slibkwaliteit niet
meer mogelijk, en de gedachten gaan in
de richting van composteren gevolgd door
storten, of verbranden van het slib.
Heide alternatieven hebben met
polymeergeconditioneerd slib lagere
kosten dan met conventioneel
geconditioneerd slib. Het hogere
organische-stofgehalte van de koek en het
minder grote volume zijn ook voor beide
oplossingen voordelig. In de toekomst
blijven storten of verbranden naar verwachting als de enige mogelijkheden over
om dit slib kwijt te raken; het lijkt niet zinvol om in het huidige sterk belaste milieu
het probleem kwantitatief te vergroten
door het conditioneren met kalk en ijzer,
waarvan immers per gewichtshoeveelheid
te verwerken slib aanzienlijk meer dient te
worden bijgevoegd.
En tenslotte is het werken met polymeer
voor het personeel aangenamer (geen
ammoniakemissie).
Het blijft, nu de problemen redelijk onder
de knie zijn, bij een conditionering met
polymeren. Met het teruggaan naar een
kalk-en-ijzerconditionering wordt niet
langer rekening gehouden.
9. Verder onderzoek
De slibontwatering kan op drie punten
verder worden geoptimaliseeerd. Om de
doekvervuiling en daardoor het
bedieningsintensieve bedrijf van de
filterpersen tegen te gaan, kan onderzocht
worden of een goedkopere minerale stof
voortdurend kan worden toegevoegd.
Daarbij wordt gedacht aan ferrosulfaat,
wat in de proefpers ook goede resultaten
opleverde.
Van grote invloed op de koekkwaliteit
blijkt het droge-stofgehalte van het
uitgegiste slib: hoe hoger die is, des te
beter de prestatie van de ftlterpers (zie
afb. 4). Het is vanzelfsprekend, dat de
optimalisatie van de slibontwatering ook
met onderzoek naar de verbetering van de
slibindikking wordt voortgezet.
Daarnaast wordt gestreefd naar een
geschikte automatische regeling voor de
polymeerdosering. Zouden de proeven
met een droge-stofmeting in de slibleiding
niet tot een bevredigend resultaat leiden,

dan moet misschien op een ander punt
van de proceslijn worden gemeten.
Goede ervaringen zijn in Wiesbaden
opgedaan met een vlokbeeldsonde, die de
grootte van de vlok van het
geconditioneerde slib meet [9].
Verantwoording
Het beschreven onderzoek is uitgevoerd
in samenwerking met de Machinedienst
van rwzi Amsterdam-Oost en de heer
G. den Ouden, hoofdmonteur bij het
slibverwerkingsbedrijf.
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