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Sulfidevorming inpersleidingen

1. Inleiding
Verwacht wordt dat in de toekomst flinke
uitgaven gedaan moeten worden om het
Nederlandse rioolstelsel in goede staat te
houden. Deze uitgaven dienen het liefst
planmatig teworden gedaan aan dehand van
een goed rioolbeheersplan. Bij de opstelling
daarvan wordt eerst detoestand vanhet riool
geïnventariseerd door inspectie. Om bij
inspecties de juiste informatie te verzamelen
en de verkregen gegevens goed te kunnen
interpreteren (dit iste vertalen naar een
kwalificatie van de toestand van het riool),

Samenvatting
Bij metingen aan een persleiding in Rotterdam bleek dat de vergelijking van Boon en
Lister, dievaak gebruikt wordt omdesulfidevorming inpersleidingen tevoorspellen, te
lage waarden oplevert. Een andere,tamelijk eenvoudige, vergelijking wordt voorgesteld
met alsbepalende factoren deverblijftijd, defluxvansulfide dieradiaal uitde slijmlaag
op de buiswand treedt, en een vertragingstijd (afhankelijk van de uitputting van
zuurstof).
Verrassenderwijs ishet gehalte aan organisch materiaal (uitgedrukt alsCZV) niet van
invloed opdesulfidevorming. Bij ditonderzoek kondeinvloed vandetemperatuur niet
worden bepaald, maar wellicht isdit welmogelijk na een vervolgonderzoek dat in de
loop van 1988 zal plaatsvinden.
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is inzicht vereist in processen van aantasting
van het riool. Het belangrijkste mechanisme
waardoor het meest gebruikte buismateriaal,
beton, ernstig materiaalverlies kan ondergaan, heet biogene zwavelzuuraantasting
(BZA) [Polder, 1987].Bij dit aantastingsmechanisme speelt de vorming van sulfide in
het rioolwater een belangrijke rol.
BZA bestaat uit een reeks van processen
waarbij na verscheidene bacteriologische
omzettingen zwavelzuur wordt gevormd.
Puntsgewijs verloopt BZA alsvolgt afb. 1):
—Onder water hechten micro-organismen
zich aan dewand van het rioolenvormen een
biologische huid: de slijmlaag.
- Zuurstof kan vanuit het stroomlichaam
maar tot een beperkte diepte in de slijmlaag
doordringen, omdat het snel verbruikt wordt
bij de afbraak van organisch materiaal door
aërobe bacteriën. Dieper inde slijmlaag
kunnen sulfaatreducerende bacteriën
organisch materiaal (hier voorgesteld alsC)
oxyderen met sulfaat in plaats van zuurstof
volgens de onderstaande reactievergelijking.
S O , 2 - + 2C —»S2~ + 2 C 0 2
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(3)

- Wanneer hetsulfide nietwordt geoxydeerd,
ontsnapt het alswaterstofsulfidegas vanuit
het stroomlichaam naar de rioolatmosfeer.
Vooral bij turbulente stromingscondities kan
veel H 2 S vrijkomen.
- De binnenwand van de rioolbuis boven de
waterspiegel ismeestal vochtig door
condensvorming. Vrijgekomen H2S-gas lost
op in het condensvocht en kan door zwaveloxyderende (Thiobacillus) bacteriën in
zwavelzuur worden omgezet.
- Het sterk zure milieu dat zo ontstaat veroorzaakt het oplossen van cementsteen uit
het beton. Hierdoor kan dewanddikte, onder

voor het BZA-proces gunstige omstandigheden, enige millimeters per jaar afnemen.
De meest actieve bacterie wordt daarom
Thiobacillus concretivorus genoemd, ofwel
de betoneter.
BZA is lange tijd vooral voorgekomen in
gebieden met een warm klimaat. Er is
evenwel de laatste decennia het een en ander
veranderd inde samenstellingen dewijzevan
transport van het afvalwater, waardoor ook
in streken met een gematigd klimaat steeds
meer BZA is gesignaleerd.
- De afvalwatertemperatuur ishoger dan
vroeger door meer industriële lozingen en
verhoogd warmwaterverbruik in de huishoudens (meer douches en wasmachines).
Ter illustratie: Kuntze [ 1983]meldt voor

Afb. 1- Schematische weergave vanhet BZ'A-mechanisme[Polder, 1987}.
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— Het gevormde sulfide diffundeert uit de
slijmlaag naar het stroomlichaam. Het blijft
in oplossing als HS"of H 2 S, tenzij het afvalwater nog zuurstof bevat. In aanwezigheid
van zuurstof wordt namelijk het sulfide
geoxydeerd volgens (2) of (3),waardoor de
BZA-reeks wordt onderbroken:
S 2 " + 2 0 , ^ S0 4 2 "
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Hamburg afvalwatertemperattiren van 16tot
19°C nu, waar vroeger 12tot 15°Cwerd
gemeten.
—Het sulfaatgehalte in het afvalwater is
vooral door het toenemend gebruik van
synthetische wasmiddelen vanaf de jaren
vijftig sterk gestegen [Schremmer, 1985].
- Afvalwater wordt steeds meer centraal
gezuiverd in grote rwzi's. Deze aanpak heeft
ertoe geleid, dat het afvalwater over grotere
afstanden moet worden aangevoerd. Bij lange
verblijftijden en de veelal slechte beluchting
in transportriolen en persleidingen kunnen
de sulfaatconcentraties hoog oplopen.
- De grote berging in het Nederlandse
stelsel, die het aantal overstorten moet beperken, isvooral verkregen door toepassing
van extra grote buisdiameters. Hierdoor
verloopt de afvoer bij DWA nogal traag.
Deze omstandigheid kan hoge sulfideconcentraties met zich meebrengen.
—Nieuwe transportriolen kunnen zijn
overgedimensioneerd om aansluiting van
staduitbreidingsgebieden op het riool
mogelijk te maken. De stroomsnelheden
blijven dan vooralsnog laag.Sedimentvorming
en lange verblijftijden werken sulfidevorming
in de hand. Wanneer de bevolkingsgroei
achterblijft bij de prognoses wordt deze
situatie permanent [Schremmer, 1985 en
Polder, 1987].Dit iseenvande belangrijkste
oorzaken geweest vandeomvangrijke schade
in de jaren zeventig in Hamburg.
Naast de aantastingsproblemen leidt sulfidevorming ook tot stankbezwaren bij gemalen
en rwzi's. Tegenmaatregelen kunnen grote
investeringen (afdekken van installatieonderdelen) of verhoogde exploitatiekosten
met zich meebrengen (chemicaliëndosering).
Vooral inde ontwerpfase en bijde bestrijding
van stankklachten met chemicaliën ishet van
belang om te kunnen voorspellen hoeveel
sulfide op kritieke plaatsen wordt aangevoerd. Dit artikel gaat verder alleen in op
onderzoek naar sulfidevorming in persleidingen. Over de mogelijke gevolgen van
sulfidevorming voor de aantasting van beton
is elders gepubliceerd [Polder, 1988].

t : de verblijftijd in de persleiding in uur,
L 0 : de concentratie organisch materiaal in
het afvalwater uitgedrukt alsgCZV/m 3 bij
Boon & Lister en alsgBZV 5 bij Pomeroy,
R : de hydraulische straal van de persleiding in m (bij een ronde leiding een kwart
van de diameter),
T c : een temperatuurcorrectiefactor.

2. Voorspellen vansulfidevorming in
persleidingen
2.1. Bestaande vergelijkingen
In Nederland worden meestal de vergelijkingen van Boon & Lister [1975] of van
Pomeroy [ 1959]gebruikt om een indruk te
krijgen van de sulfideconcentraties aan het
eind van een persleiding. Deze vergelijkingen
hebben de algemene formule:

Afwijkingen van het verband van (4) treden

[S] = C * t * L ( ) * R - 1 * T c

De vergelijkingen van Pomeroy en Boon
& Lister gaan uit van een geleidelijke
opbouw van sulfide vanaf het begin van de
persleiding alswordt voldaan aan de
volgende voorwaarden.
—Er is nog geen sulfide aanwezig in het
afvalwater.
—Nieuw gevormd sulfide wordt niet
geoxydeerd.
—Er issteeds voldoende sulfaat (meer dan
8 tot 30 g S/m3) in het afvalwater.
—Er wordt alleen sulfide gevormd in de
slijmlaag.
—De pompen staan ten hoogste een halfuur
achtereen stil. Anders kan de aanvoer van
sulfaat of organisch materiaal naar de slijmlaag stagneren en worden afvalstoffen uit de
slijmlaag niet snel genoeg afgevoerd.
De sulfide-produktie neemt dan snel af.
—Het afvalwater ishoofdzakelijk huishoudelijk van aard. Het bevat geen stoffen
die de sulfidevorming vertragen.
In werkelijkheid zal vrijwel nooit aan al deze
voorwaarden voldaan zijn. Hierdoor wijken
de berekende resultaten soms sterk af van
wat bij controlemetingen wordt gevonden
[BKH. 1987].
Verder vallen er bijde vergelijkingen enige
kanttekeningen te maken. Zo zullen eerst alle
zuurstof(bronnen) uit het inkomende afvalwater verbruikt moeten worden voordat netto
sulfidevorming kan optreden. Zolang er nog
een zuurstofbron iswordt sulfide geoxydeerd
volgens (2) en (3). Hierdoor iser een
minimum verblijftijd waarboven pas sulfide
wordt gemeten aan het eind van de persleiding, die de vertragingstijd kan worden
genoemd. Dit wordt geïllustreerd in afb. 2.

Afb. 2 - Schematische voorstellingvanhetverloop vanhet
zuurstof- respectievelijk hetsulfidegehaltevanhetrioolwater
alsfunctie vande afstand tothetbegin vandeleiding
\Polder, 1987].
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waarin:
[S] : de sulfideconcentratie in g/m3,
C : empirisch bepaalde constante inm/uur:
0,228 * 10"3bij Boon & Lister
en 1,0 * 10"3 bij Pomeroy,

vertragingstijd

stroomrichting

ook op bijlangeverblijftijden, doordat daarbij
de pomppauzes in lengte toenemen.
De voedingsstoffen en het sulfaat kunnen
dan plaatselijk schaars worden waardoor ze
nog maar langzaam tot de sulfidevormende
bacteriën in de slijmlaag doordringen.
Een vertraagde sulfidevorming ishet gevolg.
Het isverder de vraag,of uit de door
Pomeroy en Boon & Lister uitgevoerde
metingen een relatie tussen sulfidevorming
en het gehalte aan organisch materiaal blijkt.
Hadjianghelou 1984 heeft uit de meetresultaten van Pomeroy en Boon & Lister
geen verband tussen CZV of BZV enerzijds
en de gemeten sulfidegehaltes anderzijds
kunnen halen. Hij komt met een zeer
eenvoudige versie van vergelijking (4):
[S] = 0.15 * t * R _ 1

(5)

Hierin isde snelheid van de sulfidevorming
constant verondersteld, ongeacht hetCZVof
BZV, de temperatuur en het sulfaatgehalte
van het afvalwater. Hadjianghelou zegt dat
deze vergelijking tenminste even betrouwbaar
is als die van Pomeroy of Boon & Lister,
terwijl zij bovendien eenvoudiger is.
De vergelijkingen van Pomeroy en van Boon
& Lister hebben vrijwel geen theoretische
grondslag en mogen niet zonder meer worden
toegepast in de Nederlandse situatie. TNOIBBC wil daarom een aantal representatieve
persleidingen in Nederland onderzoeken op
sulfidevorming. Allereerst isop 17en
18juni 1987 een etmaal langeen persleiding
in Rotterdam bemonsterd, waarvan hierde
resultaten worden besproken. In de beginfase
van dit onderzoek heeft RIONED financieel
bijgedragen. In deloopvan 1988worden nog
meer persleidingen onderzocht met een
financiële bijdrage van de STORA.
2.2. De persleiding als biofilmreactor
Onderzoek naar sulfidevorming in persleidingen isslechts mogelijk aan de hand van
monsters die zijn genomen aan de uiteinden.
De processen kunnen dus alleen enigszins
indirect worden bestudeerd. Erwordt dan
ook meestal, en ook hier, uitgegaan van een
constante omzettingssnelheid van sulfaat
naar sulfide in de slijmlaag over de gehele
lengte van de persleiding zolang er geen
veranderingen optreden in de samenstelling
van het afvalwater. Een persleiding iste zien
als een biofilmreactor. In de slijmlaag
(biofilm) wordt sulfide gevormd met een
zekere snelheid <j)s:de sulfideflux in
g S/(m 2 * uur). Het sulfide dat inde slijmlaag wordt gevormd, wordt gedurende de
vertragingstijd weggenomen door zuurstof,
waarna het accumuleert in het afvalwater.
Dit leidt tot een toename van de sulfideconcentratie aan het eind van de persleiding
volgens de volgende vergelijking:
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[S] = <k* ( t - v t ) * R"

monster isgenomen nadat 1.300 m3
afvalwater verpompt was. De monstemame
is zodanig uitgevoerd, dat de monsters bij de
rwzi uit dezelfde watermassa zijn genomen
alswaaruit eerder inhetgemaalmonsterszijn
verkregen. Zo iseengoede indruk verkregen
van de toename van het sulfidegehalte
gedurende het transport doordeleidingende
mogelijke invloed van enige factoren op de
sulfidevorming.

(6)
0MM00RD

Hierin is
[S] : de sulfideconcentratie in g/m3,
<ps : de flux van sulfide, die radiaal uit
de slijmlaag op de buiswand treedt,
in gS/(m 2 *uur),
t
: de verblijftijd in de persleiding in uur,
vt : de vertragingstijd in uur,
R : de hydraulische straal van de persleiding in m (in een ronde leiding een kwart
van de diameter).
De grootte van de sulfideflux cj>skan nogvan
diverse parameters afhangen. In principe kan
er een invloed bestaan van:
—het gehalte aan organisch materiaal in het
afvalwater (CZV, BZV),
—het sulfaatgehalte,
—de afvalwatertemperatuur.
—de stromingscondities ofwel het pompregime, en
—de aanwezigheid van stoffen in het
afvalwater die het milieu ongunstig maken
voor sulfaatreducerende bacteriën zoals
gifstoffen of sterk de pH verhogende of
verlagende stoffen.
De vertragingstijd vt, hiervoor ai aangeduid,
treedt op aan de inlaatzijde van de persleiding. De vertragingstijd hangt af van de
samenstelling van het inkomende afvalwater
en de snelheid waarmee zuurstof(bronnen)
worden verbruikt.
De hydraulische straal R isde verhouding
tussen het volume van het stroomlichaam en
het natte oppervlak vandebuiswand, dat hier
gelijk isaan het biofilmoppervlak. In persleidingen met een kleine diameter stijgt de
sulfideconcentratie sneller dan in leidingen
met een grote doorsnede, ook al isde
sulfide/'/M.v in beide gevallen getalsmatig
gelijk.
3. Onderzoek in Rotterdam
Voor een eerste onderzoek naar sulfidevorming iseen persleiding in Rotterdam
gekozen, gelegen tussen het eindgemaal
Alexanderlaan en de rwzi Kralingseveer
(afb. 3). Bij de keuze van deze persleiding is
gelet op de volgende punten.
—Het afvalwater isvoor meer dan 80%
huishoudelijk van aard.
— Het pompregime iszodanig, dat de
sulfidevorming nietwordt vertraagd alsgevolg
van uitputtingsverschijnseJen: de verblijftijden zijn hooguit 8 uur en de pomppauzes
zijn korter dan een halfuur.
—Er zijn goede meetfaciliteiten voorhanden,
zoals debietmeters met recorders, automatische monsternameapparatuuren een
laboratorium.
Bij DWA zijn de twee grootste afvalwaterstromen richting gemaal Alexanderlaan het
huishoudelijk afvalwater van de wijk
Ommoord (aanvoer viaeen andere pers-

gemaal
Alexanderlaan

ALEXANDERPOLDER

RWZI

3.1. Meetresultaten
Aan de uiteinden vandepersleidingzijn over
een periode van 27 uur in totaal 18 monsters
genomen. De waargenomen sulfidegehaltes
aan de inlaatzijde bij het gemaal Alexanderlaan zijn laag en vertonen weinig variatie.
Aan de uitlaatzijde bij de rwzi Kralingseveer
daarentegen isduidelijk meer sulfide
aanwezig, en treedt gedurende het meetetmaal een aanzienlijke toename van het
sulfidegehalte op in de vroege ochtend.
De belangrijkste meetresultaten staan in
tabel I weergegeven.

Kralingseveer

gegevens \ an de p e r s l e i d i n g
A l e x a n d e r l aan n a a r de
R W Z I KR^
lengte
diameter
D W A gem
0

0,5

5900
m
1.0 m
i900
mVuur

1

1,5

2km

3.2. Bespreking
Zoals in afb. 4 iste zien, bestaat er een
duidelijk verband tussen de variatie in het
sulfidegehalte en devariatieinde verblijftijd.
Aangezien desulfideconcentratie aanheteind
van de persleiding lineair toeneemt met de
verblijftijd, isde sulfideflux vrijwel constant.
Er isgeen invloed van de toch aanzienlijke
fluctuaties in het CZV op de sulfideconcentratie aan het eind en daarmee op de
sulfideflux. Het lijkt erop dat steeds
voldoende organisch materiaal voor de
sulfaatreducerende bacteriën voorhanden is.
Wanneer we het systeem van een persleiding
vergelijken met een andere biofilmreactor,
namelijk een hoogbelast oxydatiebed, dan
valt op dat het substraataanbod per biofilmoppervlakte-eenheid bij de persleiding zeker
20 maal hoger isdan bij het oxydatiebed.
Van oxydatiebedden isbekend, dat de
activiteit van de biofilm op een gegeven
moment niet meer stijgt bij een hoger
substraataanbod. Iets dergelijks lijkt te
gelden voor deze persleiding, en vermoedelijk
ook voor andere persleidingen.

Afb. 3 - Depersleiding tussen hetgemaal Alexanderlaan
en de rwzi Kralingseveer.

leiding) en van de wijk Alexanderlaan.
Bij DWA vormen deze twee componenten
ongeveer 9 0 % van de totale afvalwaterstroom. Het gebied rond het gemaal heeft
een hoge grondwaterstand. Door lekkages
wordt naast het afvalwater ook grondwater
afgevoerd (de orde van grootte isvermoedelijk 2 5 % van de DWA-afvoer).
Het afvalwater wordt vanaf het gemaal
Alexanderlaan naarde rwzi Kralingseveer
geperst via een grotendeels in beton uitgevoerde persleiding van 5.900 m lengte met
een diameter van 1,0 m. De DWA-pompen
van het gemaal hebben een hoog toerental,
waarbij een stroomsnelheid van 0,5 m/s
optreedt, en een laag toerental met een
stroomsnelheid van 0,2 m/s.
De metingen zijn bij DWA uitgevoerd,
waarbij zowel in het gemaal Alexanderlaan
als bij de rwzi Kralingseveer telkens een

TABEL I — Resultaten van metingen aanafvalwater ineenpersleiding teRotterdam injuni 1987.
Parameter
Sulfidegehalte gemaal
Sulfidegehalte rwzi
Verblijftijd
CZV gemaal
Temperatuur gemaal
Temperatuur rwzi
Sulfaatgehalte gemaal
pH-waarde gemaal/rwzi
GVgehalte gemaal
Respiratiesnelheid
Sulfideflux

Minimum

Maximum

Gemiddelde

0.4
1.1
2.8

1.5
6,5
7.2

0.9
3,5
4.8

227
15.7

633
17,6

404
17,0

Eenheid
g S/m3
g S/m3
uur
g Gym 3
C

14.8

15.9

15,3

c

40
7.0

63
7.4

51
7,3

g S/m3

1,9
1.8

4.8
4.5

3,1
3,1
0.30 (±0.05)

-

g 0 2 /m 3
g0 2 /m('»u.)
gS/m(m 2*
uur)

526

-—1

fl

E
N

7,8-

D

6.BOl

5,8-

1/1

3,8-

"s.

e

D

1,8-

(

h

F
1
ra <*

-c

-

5

\/
/

t
T

^s^

3

1 :

dit onderzoek

n

Hadjianghelou

m

Boon en L i s t e r

l/l

7

/
Z

.

fi

CT4

y
^a

w

2.8-

CT

a

P

CP

4.B-

^

y

7

J5-""'"'

1

S

4

0

1

2

3

i

5

6

7

8

v e r b l i j f t i j d (h)
verblijftijd [uur]

Afb. 4 - Het verband lussen de verblijftijd vanhet afvalwaterindepersleiding enhet
sulfidegehalte aan het eind.

Er isal door anderen gesteld, dat de grootte
van het sulfaatgehalte geen bepalende factor
isvoor degrootte vande sulfideflux, wanneer
het sulfaatgehalte maar hoger isdan een
zekere drempelwaarde die zou liggen tussen
8 en 30 g S/m 3 [STORA, 1979 en
EPA-manual. 1985].Een dergelijk standpunt
wordt door dit onderzoek bevestigd: eris
geen systematisch verband tussen de sulfideflux en het sulfaatgehalte gevonden.
Het sulfaatgehalte wasook steeds hoger dan
40 g S/m3.
Wanneer weafb. 4 nader bekijken valthet op
dat pas na ongeveer twee uur het sulfidegehalte in het afvalwater begint te stijgen.
In de eerste twee uur moet het proces
ogenschijnlijk nog op gang komen. Hieruit
kan worden afgeleid dat er inderdaad een
vertragingstijd optreedt, zoalseerder was
aangegeven. Gezien de gemeten waarden
van het zuurstofgehalte en de respiratiesnelheid duurt het ten minste een uur voor
het inkomende water anaëroob isgeworden.
Daarna iser nog een overgangsperiode van
een uur, waarin andere zuurstofbronnen
worden verbruikt. De snelheid waarmee
sulfide vanaf dat moment (netto) wordt
gevormd in de biofilm bedraagt gemiddeld
0 , 3 0 g S / ( m 2 * uur).
Aft. 4
De pH-waarde van het afvalwater isgedurende dit experiment vrijwel constant
geweest. Overigens beweegt depHzichinhet
algemeen in huishoudelijk afvalwater tussen
nauwe grenzen. Als ereeninvloedvande pH
is op de sulfidevorming, dan kan die niet uit
dit onderzoek worden afgeleid.
De temperatuur isvrijwel zeker van invloed
op de sulfideproduktie. Algemeen wordt het
standpunt gehuldigd, dat reacties als sulfideproduktie ongeveer een factor twee sneller
gaan bijeen temperatuurverhogingvan 10°C.
Gezien degeringespreidinginde temperatuur
gedurende ons experiment, kan geen uitspraak worden gedaan overde (kwantitatieve)

Afb. 5 - liet sulfidegehalte aanhel einde vaneenpersleiding; aangegeven zijn waarden
voorspeld met vergelijkingen uitde literatuuren waarden voorspeld met dit onderzoek.

invloed van de temperatuur. In het vervolgonderzoek zijn wijvan plan metingen aan
dezelfde persleiding bij andere temperaturen
te verrichten.
De gemeten sulfidegehaltes voldoen goed
aan vergelijking (6) indien voorde vertragingstijd vt 1,9 uur en voor de sulfideflux
4>s 0,30 g S/(m 2 * uur)wordt ingevuld,ziede
getrokken lijn in afb. 4.
4. Verschillen metandere vergelijkingen
Bij gebruikmaking van de vergelijking van
Boon & Lister worden lagere sulfidegehaltes
voorspeld dan bijde metingen in Rotterdam
zijn aangetroffen (afb. 5).Gemiddeld zou
volgens Boon &Lister hetafvalwater aan het
eind van de persleiding aan sulfide ongeveer
1,5 g S/m 3 moeten bevatten. In werkelijkheid isdit 3,5 g S/m3. Met de vergelijking
van Pomeroy worden gewoonlijk [BKH, 1987]
tweemaal zo hoge waarden gevonden alsmet
Boon & Lister, zodat deze vergelijking
in dit geval een goede indruk geeft van te
verwachten sulfidegehaltes. Overigens kan
hier de vergelijking van Pomeroy alleen
gebruikt worden door BZV-waarden te
schatten aan de hand van de gemeten CZVwaarden, daar geen BZV van het afvalwater
is vastgesteld.
Als een mogelijke verklaring voor het hoge
niveau van de sulfideproduktie bijdit
experiment in vergelijking met dat van
Boon & Lister kan het gunstige pompregime
genoemd worden. Het afvalwater staat niet
vaak en nooit langer dan een half uur
achtereen stilwaardoor er steeds een goede
uitwisseling isvan voedingsstoffen en
afvalstoffen tussen de slijmlaag en het
stroomlichaam. Bij Boon & Lister daarentegen stond het afvalwater in de pomppauzes
steeds meer dan een half uur stil en waren de
periodes dat er gepompt werd slechts kort
( ± 5 minuten).
De voorspellingen met de vergelijkingen van
Pomeroy en van Boon & Lister wijken ook
anderszins afvandegevonden meetwaarden.

—In de voorspellende vergelijkingen wordt
de vertragingstijd verwaarloosd.
- De invloed van het gehalte aan organisch
materiaal op de snelheid van de sulfidevorming wordt inde vergelijkingen overschat.
Met de vergelijking van Hadjianghelou (5)
worden voor de verblijftijden die zijn opgetreden bij ons experiment sulfidegehaltes
van 1,7 tot 4,3 g/m 3 gevonden, met een
gemiddelde waarde van 2,9 g/m3, waarmee
dus minder sulfide wordt voorspeld dan er is
gemeten (afb. 5).Zoalsgezegd kanditliggen
aan het voor sulfidevorming gunstige pompregime bij ons experiment. De vergelijking
van Hadjianghelou (5)sluitevengoedaan bij
de door ons gevonden meetwaarden alsdie
van Pomeroy en beter dan die van Boon &
Lister.
5. Afsluiting
Het toepassen van de vergelijkingen van
Pomeroy respectievelijk Boon & Lister
blijkt niet altijd even goede resultaten op te
leveren. In het geval van de onderzochte
persleiding werd door Boon & Lister aanzienlijk minder sulfide voorspeld, dan werd
aangetroffen. Dit isvoor de beheerder van
een rwzi beslist ongewenst!
Op basisvan metingen gedurende een etmaal
wordt voor een min of meer representatieve
persleiding eeneenvoudigverband gevonden
tussen het sulfidegehalte aan het eind en de
verblijftijd van het afvalwater. Noch de
organische belasting, noch het sulfaatgehalte
zijn hierop van invloed. De invloed van de
temperatuur kan niet worden vastgesteld,
daar slechts in een zeer beperkt temperatuurgebied isgemeten. Vervolgonderzoek aan
een groter aantal persleidingen dat inde loop
van 1988 wordt uitgevoerd, zaleen aantal
nog overblijvende vragen kunnen beantwoorden.
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Symposium afscheid
prof. ir.A.C.J. Koot
Ter gelegenheid vanhetafscheid van
prof. ir. A. C.J. Koot vande Vakgroep
Gezondheidstechniek en Waterbeheersing
van de Faculteit derCiviele Techniek vande
Technische Universiteit Delft wordt inde
Aula vandeTU.Mekelweg 5,Delft op
18 november 1988 een afscheidssymposium
gehouden.
Na een inleiding door prof. ir.J. H.Kop
worden volgende voordrachten gehouden:
'Riolering inde 21e eeuw', door
ir. J. B.M. Wiggers;
'Het zuiveren vanafvalwater: een kwart
eeuw na dato', door dr.J.deJong;
"Waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer
in de toekomst', door dr.ir.J. Uff.
Prof. ir.A.C.J. Koot's afscheidsrede heet:
'Een leven vol afvalwater'.

Studierapport Integraal
Waterbeheersplan Bornsebeek
De postdoctorale studiegroep PIWAT heeft,
in het kader vande Universitaire Beroepsopleiding Milieukunde, een studierapport
uitgebracht getiteld 'Integraal Waterbeheersplan Bornsebeek (Twente)'. Ditplan richt
zich op hetwaterbeheer, waarbij de functie
natuur, naast landbouw en stedelijke
afwatering, evenwichtig wordt meegewogen.
Tevens worden de (natuur)ontwikkelingsmogelijkheden methaar ruimtelijke
consequenties aangegeven.
Te verkrijgen bijhet Centrum voor Milieukunde, Postbus 9518, 2300 RA Leiden,
tel. 071- 27 74 86.prijs ƒ25.-.

Onder degenen diedeafscheidsreceptie vanprof.Koot bezochten wasook devoorzitter vande Unievan\\alt

dr.ir. ,/. Uff.

Prof. Koot namafscheid alsdijkgraaf van Amstelland
Ter gelegenheid vanzijn afscheid wegens
pensionering alsdijkgraaf van het
hoogheemraadschap Amstelland recipieerde
prof. ir. A.C.J. Kootop 19augustusjl.inhet
Gemeenlandshuis te Amsterdam.
Bijzijn aantreden op21 januari 1983werder
vanuit gegaan dat hijniet zoubehoeven afte
treden vanwege zijn leeftijd maar alsgevolg
vaneenanderestructuur van hetwaterschapsbestel inde regio Amstelland.
Toen lagnamelijk een rapport vande interprovinciale werkgroep 'Grenzen en taken
Amstelland' op tafel. Conclusie van dit
rapport wasdatdé-interprovincialiseringvan
het hoogheemraadschap Amstelland niet tot
de reële mogelijkheden behoorde,met
andere woorden: Amstelland moesteen
interprovinciaal waterschap blijven, gezien
de waterstaatkundige eenheid.
In de loop van 1985besloten Gedeputeerde
Staten vanNoord-Holland, Utrecht en ZuidHolland gezamenlijk demogelijkheid van
een directe integratie vande waterschappen
Drecht enVecht enDeProosdijlanden en het
hoogheemraadschap Amstelland te laten
onderzoeken.

Begin 1988hebben de verantwoordelijke
gedeputeerden besloten hetadvies vande
nieuw ingestelde werkgroep 'Directe
integratie waterkwantiteitsbeheer inde
Amstellandse Regio' over te nemen. Indien
ook de drie betrokken collegesvan
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
overeenkomstig besluiten, zalhet nieuwe
Amstelland per 1 januari 1990alsgeïntegreerd waterschap vanstart kunnen gaan.
Prof. Koot magbeschouwd worden als de
grote animator achter deze fusieplannen.
Helaas zalhijdusniet hetgenoegen smaken
de integratie actief mee te maken. Maar
ongetwijfeld zalhijalseregast aanwezig zijn
bij de oprichtingsvergadering vanhet nieuwe
hoogheemraadschap.
Prof. Koot isopgevolgd door de heer
J. K. Alma te Heiloo.

