Gebruik vanpolymeren infilterpersen opderwzi Amsterdam-Oost

1. Inleiding
Sedert de ingebruikname van de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Amsterdam-Oost
in januari 1982 wordt het uitgegiste slib na
indikking en conditionering met ijzerchloride
en kalk ontwaterd in kamerfilterpersen.
Het ontwaterde slibwordt vervolgens afgevoerd om verwerkt te worden tot compost.
De laatste jaren zijn met name in Duitsland
en Engeland grote vorderingen gemaakt met
het toepassen van polymeren in plaats van
ijzerchloride en kalk als conditioneringsmiddel voor slibontwatering in filterpersen.
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Bij de grote zuiveringsinstallatie van BASF
is men er onder andere toe overgegaan de
anorganische chemicaliën te vervangen door
polymeren in combinatie met poederkool.
Aanzienlijke kostenbesparingen, zowelopde
chemicaliènkosten alsde kosten voor
slibafzet. zijn mogelijk bij toepassing van
polymeren.
Bovendien levert conditionering met
polymeren een ontwaterd slib met een hoog
droge-stofgehalte (30-35%), zonder
toevoeging van grote hoeveelheden inert
materiaal, zodat autothermeverbranding van
dit slib gemakkelijker haalbaar is. In het
begin van de jaren zeventig isook in
Nederland geëxperimenteerd met het
gebruik van polymeren in filterpersen [Ht.1].
Door een aantal procestechnische
problemen, zoals een sterke doekvervuiling
en het niet automatisch kunnen lossenvan de
filterpers doordat de slibkoeken aan het
filterdoek bleven plakken, istoen afgezien
van toepassing in de praktijk. Een aantal
nieuwe ontwikkelingen in de meng- en
doseertechniek. alsmede de produktie van
aangepaste en verbeterde polymeersoorten
en filterdoeken, maken dat momenteel inhet
buitenland op vele installaties polymeren
worden toegepast. Deze ontwikkelingen en
de gunstige perspectieven zijn aanleiding
geweest om op de rwzi Amsterdam-Oost een

praktijkproef te starten, teneinde het effect
van de conditionering met polymeren op het
slib van de rwzi Amsterdam-Oost te kunnen
beoordelen.De proef isuitgevoerd in
samenwerking met de firma Allied Colloids.
2. Ontwikkelingen bijhetgebruik van
polymeren in filterpersen
De verbetering van de ontwatering van het
uitgegiste slib door toevoeging van
polymeren berust op 2 effecten.
1. Slibdeeltjes zijn negatief geladen
hydrofiele kolloiden. Door menging met
kationogene polymeren wordt de zètapotentiaal rond de slibdeeltjes verlaagd,
waardoor de bindingskrachten tussen de
slibdeeltjes en het kolloïdaal gebonden water
afnemen. De lading van het polymeer is
hiervoor van groot belang.
2. Door adsorptie van het polymeermolecuul
op verschillende slibdeeltjes ontstaan er
'bruggen' tussen de diverse slibdeeltjes.
Hierdoor ontstaat een steviger slibvlok,
waarin ook de kleine slibdeeltjes ingekapseld
worden. Voor een effectieve brugvormingis
het molecuulgewicht van het polymeer
bepalend.
Een nadeel bijdetoepassingvan kationogene
polymeren als primair slibconditioneringsmiddel vormde aanvankelijk het relatief lage
molecuulgewicht van de kationogene soorten.
In de jaren zeventig ishet assortiment
kationogene produkten dat op de markt
gebracht werd aanzienlijk uitgebreid.
Speciaal voor slibconditionering aangepaste
en verbeterde produkten zorgden voor een
sterkere slibvlok, waarop de afschuifkrachten, die bij drukfiltratie optreden,
minder vat hadden.
De rioolwaterzuiveringsinrichting

Amsterdam-Oost.

Bijhet batchgewijs conditioneren vanhetslib
bleef het verslechteren van de vlokstructuur
bij langere intervaltijden tussen polymeerdosering en filtratie een probleem.
Bij praktijkproeven in Farham [lit. 2] heeft
men vastgesteld dat de CST-waarde van
het geconditioneerde slib na 2 uur was
toegenomen van 12sec naar 23sec.
Door onvoldoelde menging wasde
benodigde polymeerdosering vaak te hoog.
Door een verdunde polymeeroplossing
(0,1 à 0,2%) direct voor de voedingspomp
van de filterpers continu in de slibleiding te
doseren, werd de werking van het polymeer
aanzienlijk verbeterd. Doordat de intervaltijd tussen polymeerdosering en filtratie erg
kort is,blijft de CST-waarde van het
geconditioneerde slibconstant gedurende de
totale cyclustijd van de filterpers.
Doekvervuiling en het plakken van de slibkoeken aan het filterdoek bleven belangrijke
nadelen van het gebruik van polymeren,
hoewel door de ontwikkeling van speciaal
aangepaste filterdoeken ook op dit gebied
grote verbeteringen geboekt zijn.
3. Beschrijving vande slibverwerking opde
rwzi Amsterdam-Oost
De slibverwerking op de rwzi AmsterdamOost bestaat achtereenvolgens uit een
slibgisting. indikking, conditionering met
ijzerchloride en kalk en ontwatering in
kamerfilterpersen. De ontwerpcapaciteit
bedraagt 50 t ds/d, waarvan 30 t/d primair
slib en 20 t/d spuislib.Na gisting resteert er
een hoeveelheid van 30 t ds/d.
De chemische conditionering en slibontwatering zijn gedimensioneerd op een
bedrijfstijd van 16 uur per dag, gedurende
5 dagen per week.
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In de indikkers isin verband met deze
bedrijfstijden een opslagcapaciteit van
3 dagen ondergebracht.
De conditionering vindt plaats in twee
straten, elk met een capaciteit van 55 m 3 /h
(zie processchema 1).
De dosering van40% ijzerchloride-oplossing
vindt plaats in de slibleiding. vlak voor de
reactiemenger waar de kalkmelk aan het slib
wordt toegevoegd. De kalkaanmaak vindt
eveneens plaats in 2 straten, bestaande uit
een opslagsilo voor ongebluste kalk, een
kalkblusser, een kalkmelktank en een kalkdoseerpomp. Slibontwatering vindt plaats in
4 kamerfilterpersen. elk met een inhoud van
6,06 m 3 . Iedere filterpers isvoorzien van
2 voedingspompen: een mohnopomp met
een capaciteit van circa 100 nWheneen hoge
drukpomp met een capaciteit van gemiddeld
22 m 3 per uur. De mohnopomp en de hoge
drukpomp vullen de filterpers tot een druk
bereikt isvan 6 bar, vervolgens gaat de
mohnopomp alleen verder tot 9 bar, waarna
de hoge drukpomp het vullen overneemt tot
15 bar. Nadat de hoge drukpomp is afgeschakeld wordt de pers automatisch gelost.
Het centrale slibtoevoerkanaal wordt met
perslucht doorgeblazen. Daarna wordt de
pers geopend doordat het drukstuk door een
hydraulische cylinder wordt weggetrokken.
Vervolgens worden de filterplaten één voor
één verplaatst, waarbij de slibkoeken van de
doeken vallen. De slibkoek wordt met
behulp van kettingtransporteurs naar een
verzamelsilo gebracht, van waaruit het slib
gemakkelijk overgeladen kan worden in
vrachtwagens, die het slibdagelijks afvoeren.
De doeken kunnen automatisch schoongespoten worden met water of gereinigd
worden met een verdunde zoutzuuroplossing.
4. Ervaringen met het gebruik van
ijzerchloride en kalk

De dagelijks te verwerken uitgegist slibproduktie bedroeg de afgelopen jaren 11tot
13 t ds/d, hetgeen aanzienlijk minder isdan
de ontwerpcapaciteit (30 t ds/d). Het dsgehalte van het ingedikte slibvarieerde van
3 tot 4 % . Het laatste jaar waser echter een
tendens dat het rendement van de indikkers
verslechterde, waarschijnlijk ten gevolge van
gasontwikkeling in de indikkers door
nagisting. Momenteel worden een aantal
oplossingen onderzocht om het ds-gehalte
van de indikkers te verhogen.
Het uitgegiste slibvan de rwzi AmsterdamOost laat zich niet gemakkelijk ontwateren.
Het ds-gehalte van de slibkoek bedraagt
gemiddeld 32%, ondanks hoge kalk- en
ijzerchloridedoseringen.
In 1984washet kalkgebruik 14,7 kgCaOper
m 3 ingedikt slib en het FeCf, gebruik
(als 41% oplossing) 7,2 kgper m 3 ingedikt
slib, bij een gemiddeld ds-gehalte van het
ingedikte slib van 3.1%.
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De jaarkosten voor deze chemicaliën
bedroegen circa 700.000 gulden (incl. BTW).
Door de hoge kalkdosering waren de
slibkoeken bijzonder hard en lieten
gemakkelijk losvan het filterdoek bij het
lossen van de pers. Van doekvervuiling was
nauwelijks sprake zodat de afgelopen 3 jaar
slechts incidenteel de doeken schoon
gespoten zijn of gereinigd zijn met zoutzuur.
Begin 1985 zijn de eerste doeken vervangen
wegens slijtage.
Aanvankelijk waren er grote prolemen bij de
kalkaanmaak. De kalkblustrog verstopte
regelmatig door kalkgruis en de magneetklepjes die de toevoer van bedrijfswater
(effluent) voorde kalkmelkbereidingregelen
weigerden regelmatig door de afzetting van
kleine vetdeeltjes op deze kleppen.
Door fijnmazige filters (0,1 mm) in de
bedrijfswaterleidingen te plaatsen kon deze
vetafzetting op de magneetklepjes worden
tegengegaan.
Door duidelijke afspraken met de kalkleverancier en door vanelkecharge kalk voor
acceptatie in het laboratorium de blustijd te
bepalen werden de gesignaleerde problemen
opgelost. De kalkaanmaak blijft echter een
onderhoudsgevoelig onderdeel van de
installatie.
De pH-verhoging van het slib na menging
met kalkmelk tot boven 12leidde tot een
aanzienlijke ammoniakemissie in de hal waar
de filterpersen staan opgesteld. Bij het lossen
van de pers veroorzaakte deze ammoniakemissie overlast voor het bedienend
personeel. Om de hinder ten gevolge van

deze ammoniakemissie zoveel mogelijk weg
te nemen iseen kostbaar ventilatiesysteem
geïnstalleerd. De hinder kon hiermee echter
niet volledig worden weggenomen.
De hogechemicaliënkostenendehoge kosten
voor slibafzet vormden de belangrijkste
reden een proef uit te voeren waarbij polymeren gebruikt worden als conditioneringsmiddel in plaats van ijzerchloride en kalk.
Het feit dat bij het gebruik van polymeren
ook de hinderlijke ammoniakemissie tot het
verleden behoort versterkte deze wens.
5. Opzet van de praktijkproef

Alvorens over te gaan tot een praktijkproef
met polymeren zijn op laboratoriumschaal de
ontwateringseigenschappen van het slibvan
de rwzi Amsterdam-Oost onderzocht na
conditionering met diverse soorten polymeer.
Met behulp van een aantal CST-testen zijn
5 polymeersoorten geselecteerd. Vervolgens
is het slib van de rwzi Amsterdam-Oost,
geconditioneerd met deze 5 produkten bij
15 bar druk en een perstijd van 2 uur
ontwaterd in kleine laboratoriumpersen.
De resultaten waren veelbelovend. Bij een
polymeergebruik van 3 tot 5 kg/t ds werd
ontwaterd slib verkregen met een ds-gehalte
van 27 tot 34%.
Besloten werd op basis van deze resultaten
1 filterpers op de rwzi Amsterdam-Oost
geschikt te maken voor ontwatering van slib
geconditioneerd met polymeer.
Als polymeersoort voor de proef werd
Zetag 87 gekozen, aangezien hiermee de
beste laboratoriumresultaten verkregen

werden. Zetag 87 iseen kationogeen
polyelektroliet.
De proefopstelling staat weergegeven in
processchema 2.
In een mobiele aanmaakunit werd
automatisch een polymeeroplossing aangemaakt van 0.5%. Na een rijptijd van circa
45 minuten, werd de polymeeroplossing naar
2 opslagtanks van elk 2 m 3 gepompt.
Naar één van beide tanks (T2) werd de
polymeeroplossing door directe waterdosering in de leiding verdund tot een
oplossing van 0.2%. Vlak voor de voedingspompen van de filterpers werd de polymeeroplossing direct in de slibleiding gebracht.
De polymeeroplossing van 0,5% (uit Tl)
werd voor dosering in de slibleiding naar de
mohnopomp 'in-line' verdund tot een
oplossing van 0,2%. De 0,2%-ige oplossing
uit T2 wordt gebruikt voor dosering in de
slibleiding voor de hoge drukpomp.
Een constante polymeerdosering voor de
slibmohnopomp was betrekkelijk eenvoudig
te realiseren. De mohnopomp geeft tot
10 bar een constante flow van circa 100 m3/
h. Door de polymeerdoseerpomp (P2)
gelijktijdig met deslibmohnopomp aanenuit
te schakelen werd een constante polymeerdosering gerealiseerd. Een constante
polymeerdosering was bij gebruik van de
hoge drukpomp niet zonder meer realiseerbaar door een eenvoudigeaan/uit schakeling,
zoals toegepast bijdemohnopomp. Wanneer
de druk oploopt neemt het debiet van de
hoge drukpomp af. met andere woorden de
persslag duurt langer. De tijd voor de
zuigslag blijft echter constant. Door alleen
polymeer te doseren tijdens de zuigslag van
de hoge drukpomp was het mogelijk een
constante polymeerdosering te verkrijgen
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TABEL I- Proefcondities.
Vulrcgicm
1. mohnopomp + hoge drukpomp
mohnopomp
hoge drukpomp

0- 6 bar
6- 9 har
9-15 har

Soort
Polymeer

Dosering
Polymeer (kg/t ds)

Zetac 87

5à6

i

6à8
5à6

4.

mohno-pomp
hoge drukpomp

0- 9 bar
9-15 bar

5à6

5. mohnopomp
hoge drukpomp
6. mohnopomp
druk enige tijd op
hoge drukpomp

0- 2 bar
2-15 bar
0- 8 bar

5à6

7.

8.

Diversen

8 bar houden

mohnopomp + hoge drukpomp
mohnopomp
hoge drukpomp

ca. 30% van de
filterdoeken vervangen

5à6

8-15 bar
0- 6 bar
6- 9 bar
9-15 bar

5à6
Zetag 57

5à6

in plaats van 0.2%
polymeeropl. 0,15%
gedoseerd
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gedurende de totale perscyclus. Dit werd
gerealiseerd met behulp van het 'polymetersysteem' van de firma Allied Colloids.
Het polymetersysteem bestaat uit een
centrifugaalpomp (P3), die continu een
constante hoeveelheid polymeeroplossing
rondpompt en een aantal magneetkleppen,
dat er voor zorgt dat bij iedere zuigslag van
de hoge drukpomp polymeeroplossing in de
slibleiding gedoseerd wordt en tijdens de
persslag van de hoge drukpomp de
polymeeroplossing terugloopt naar het
voorraadvat (T2). Het wasvanbelangdat het
polymetersysteem vlak voor de hoge
drukpomp werd opgesteld.
Door de CST-waarde van het geconditioneerde slib te bepalen kon de optimale
dosering van P2 en de flowmeter in het
polymetersysteem worden ingesteld.
Daartoe waren er monsterpunten aangebracht voor de inlaat van de filterpers.
De dosering werd zo ingesteld dat de CST
circa 10 sec. bedroeg.
Van 5 juni tot 26 juni 1985 zijn 22 persingen
uitgevoerd volgens bovenbeschreven
methode. Door het vulregiem van de pers te
wijzigen isgetracht het ontwateringsrendement te verbeteren.
Tevens iseen tweede soort polymeer getest,
is de dosering van een 0,2%-ige oplossing
vervangen door een doseringvaneen 0,15%ige oplossing en zijn enkele filterdoeken
vervangen.
In tabel Istaan de proefcondities voor de
verschillende persingen beschreven.
6. Resultaten vande praktijkproef
In tabel II staan voor de verschillende
bedrijfssituaties de gegevens vermeld.
Het droge-stofgehalte van de slibkoek is

TABEL II - Proefresultaten.
ds ingedikt
slib (%)

Polymeergebruik
kg/t ds

Gemeten
gemiddeld
ds-geh. slibkoek

slibkoek (%)

Perstijd
(min)

1.

3.1
3,3
3,3
3,3
3,3
3.1

4,8
5,0
5.5
5,5
5,9
6.0

30,7
32,2
31,4
32,3
30,6
29,7

26.5
26,5
25,2
25,6
28,3
25,6

90
93
107
130
107
106

+
++
++
+
++

gemiddeld

3,2

5,5

31,2

26,8

1(15

+

2

3,0
3,0
2,8

6,9
7,1
7,9

28.9
28.1
26,5

24,3
25.2
23,2

121
122
120

+
+
+

gemiddeld

2,9

7.3

27.X

24.3

121

+

3.

3,1
3,3
3,2

5.5
5,5
5,7

30.6
30.4
29.5

30,7
29,3
33.7

116

+

135

++

gemiddeld

3,2

5,5

30.2

31.2

123

+

4.

3,5
3,4
3.1

4,5
5,4
6,0

29.0
27,0
29,6

28.6
27.9
26.5

88
90
107

++
+
++

gemiddeld

3.3

5,3

28,5

27,7

95

++

Procescondities

Berekend
ds-gehalte

1W

Kwaliteit
slibkoek
(visueel)

—

—

5.

3.1

5,5

30,8

28,4

141

+

6.

3.4

5,4

26,1

28.0

141)

7.

3.1

6.9

29,4

25,6

120

—
—

8.

3,2
3.2

5,4
5.8

31.1
31.7

24,4
24.4

107
107

++
++

gemiddeld

3.2

5.6

31.5

24.4

107

++

totaal gemiddeld

3.1

5.6

29.8

27.0

113

+

bepaald door van iedere pers 6 monsters uit
de slibkoek op verschillende plaatsen te
nemen en gevonden ds-waarden voor de
individuele monsters te middelen.
Opvallend ishet feit dat er geen noemenswaardige verschillen worden gevonden
tussen monsters die dicht bij de centrale
opening in het midden van de filterpers

Proefopstelling voor on-line dosering polymeer voor deslibmahnopomp en hoge drukpomp.

genomen zijn en monsters die aan de
buitenzijde van de platen bij de filtraatafvoerkanalen genomen zijn. Visueel waren
de koeken in het midden bij de centrale
vulopening wat natter en plakten op die
plaats ook meer aan het filterdock.
Met behulp van het volume van het ingedikt
slib dat in de pers gebracht wordt en het
droge-stofgehalte hiervan kan berekend
worden hoeveel kgdroge stof er in de
filterpers gepompt is.Door deze hoeveelheid
te delen door het totaal gewicht van de
inhoud van 1filterpers (volume x soortelijke
massa slibkoek) kan het gemiddeld ds-gehalte
van de slibkoek berekend worden.
De soortelijke massa van de slibkoek was
1,08t/m 3 . De berekende ds-gehaltesvan de
slibkoek liggen over het algemeen iets lager
dan de gemeten waarden. De optimale
polymeerdosering is5 à 6 kg/t ds.Bij een
polymeerdoseringboven 7 kg/t/dstreedt een
verslechtering van het ontwateringsrendement op. Het vulregiem van de pers
heeft slechts een geringe invloed op de
ontwatering. Op basisvandekortere perstijd
verdient het snel vullen van de pers met de
mohnopomp en hoge drukpomp samen de
voorkeur. Bij het gelijktijdig bedrijven van
meerdere filterpersen zal de filtraatafvoercapaciteit voldoende groot moeten zijn om
stagnatie in de afvoer te voorkomen.
Bij conditioneren met polymeer laat het slib
het water snel los.Aanvankelijk was het

TABEL III — Vergelijking zware metalengehallen.
Slib geconditioneerd met:
FeCI,, kalk
Polymeer
Unienorm

ds-gehalte

anorg. stof

(%)

(%)

32.3
28

60
43

Cd

Cr

Cu

5
10
5

49
77
500

372
692
600

44
44

378
343

3.134
3.110

Ni

Pb

Zn

45
65
100

486
728
500

1.460
2.741
2.000

328
281

3.186
3.186

12.060
12.030

mg/kg ds

kg/j
FeCU/kalk
Polymeer

filtraatwater erg troebel, maar na 2à
3 persingen verbeterde dit aanzienlijk.
Het vernieuwen van een deel van de filterdoeken had een positief effect op het
ontwateringsrendement.
Fysische eigenschappen vande slibkoek
De slibkoeken plakken enigszins aan de
filterdoeken, waardoor circa 30% van de
koeken met de hand losgestoken moet
worden. Dit lossteken verloopt overigenserg
gemakkelijk en iseenvoudig uit te voeren
door de medewerker die voorheen toezicht
hield bij het lossen van de pers.Ook bij
conditionering met FeCl 3 en kalk was het
soms nodig de koeken los te steken.
De slibkoek isveel elastischer en duidelijk
minder hard dan bijhetgebruikvanFeCl3en
kalk. Doordat het noodzakelijk iseen deel
van de koeken loste steken neemt de lostijd
van een pers toe van 20 minuten naar circa
30 minuten. Door het 'plakken' van de
slibkoeken vervuilen de filterdoeken visueel
sneller dan bij gebruik van FeCl3 en kalk.
De vervuiling ligt echter op de doeken en is
niet aanwezig in de poriën van de filterdoeken. De storteigenschappen van de
slibkoek geconditioneerd met polymeer
verschillen niet wezenlijk van die van de
slibkoek geconditioneerd met FeCI-,en kalk.
De slibkoek van de rwzi Amsterdam-Oost
wordt omgezet tot compost door een
aannemer. De compostering van slib
geconditioneerd met polyelektroliet verloopt
zonder problemen. Wel ishet noodzakelijk
wat meer hout toe te voegen om een goede
compostering te verkrijgen dan bijslibkoeken geconditioneerd met FeCl3 en kalk.
Chemische samenstelling vande slibkoek
Doordat er bijconditionering met polymeren
geen extra inert materiaal aan het slib wordt
toegevoegd zullen de zware-metalengehaltes
in de slibkoek uitgedrukt in mg/kg ds hoger
worden. De totale zware metalenvracht die
met het slib wordt afgevoerd neemt echter
enigszins af. De reden voor deze geringe
afname ishet feit dat de FeCl3-oplossing
altijd een zekere hoeveelheid zware metalen
bevat. In tabel III worden de zware metalengehaltes in het slibgeconditioneerd met
polymeer en in het slibgeconditioneerd met
FeCl 3 en kalk vergeleken.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ondanks dat
de jaarlijkse emissie van Cr en Ni met
respectievelijk 10en 14% isafgenomen bij
gebruik van polymeren het ontwaterde slib
voor de metalen Cd, Cu Pb en Zn niet meer
voldoet aan de normen van de Unie van
Waterschappen voor de afzet van nat en
steekvast slib naar de landbouw. Overigens
zijn deze normen niet van toepassing op het
slib van de rwzi Amsterdam-Oost, gezien de
bestemming van het slib.
7. Voortgang vande proef
De proefresultaten gepresenteerd in dit
artikel waren voor Amsterdam aanleiding
om te besluiten tot het uitvoeren van een
proef met conditionering door polymeren
over een langere periode. Hiertoe worden
momenteel 2 filterpersen geschikt gemaakt
voor conditionering met polymeren. Tijdens
de proefperiode injuni 1985toen 1filterpers
geschikt gemaakt was voor conditionering
met polymeren moest de proef na 4 dagen
steeds voor enige tijd onderbroken worden
om het opgehoopte slibin de indikkers met
FeCl 3 en kalk te verwerken. Door 2 filterpersen geschikt te maken ishet mogelijk het
grootste deel van de slibproduktie van de
Beeld van dedoek vervuiling bijheigebruik van
polymeren.

rwzi Amsterdam-Oost te verwerken met
polymeren.
Tijdens deze proef zullen de volgende
aspecten nader onderzocht worden:
1. Doekvervuiling en het tegengaan van het
plakken van de slibkoeken aan het filterdoek
door:
—het gebruik van speciaal voor het werken
met polymeren aangepaste filterdoeken;
—het gebruik van andere kationogene
Produkten;
—het gebruik van anionogene polymeren in
combinatie met FeCl 3 ;
2. Ontwateringsrendement in combinatie
met polymeergebruik over een langere
periode bij diverse soorten polymeer.
8. Discussie
Het droge-stofgehalte van het ontwaterde
slib na conditionering met polymeer
varieerde van 26 tot 32% bij een polymeerdosering van 5 à 6 kg/ton ds.
Voor de rwzi Amsterdam-Oost isbij een
polymeerdosering Zetag 87 van 6 kg/ton
jaarlijks circa 28 ton polymeer nodig, t.o.v.
1.100 ton FeCb (41%-oplossing) en
2.200 ton kalk perjaar bijconditionering met
ijzerchloride en kalk. De hoeveelheid af te
voeren slib zal bijeen droge-stofgehalte van
de slibhoek van 28%jaarlijks circa
22.000 m 3 losgestort materiaal bedragen.
Bij gebruik vanFeCb en kalk bedroegbijeen
gemiddeld droge stofgehalte van 32%, de
jaarlijkse slibafvoer in 1984 circa 27.500 m 3
los gestort materiaal.
Een verschil van ruim 5.000 m3.
Bijkomende voordelen van slibontwatering
met polymeren zijn, naast besparingen op de
exploitatiekosten:
Handmatig lossteken van deslibkoeken bijhetgebruik van
polymeren.
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1. Voorkomen van stankhinder in de
persenhal door ammoniakemissie.
2. Polymeeraanmaak isminder onderhoudsgevoelig dan de kalkaanmaak.
3. Toename van de ontwateringscapaciteit
met circa 13%.
Bij polymeergebruik kan gemiddeld per pers
1.800 kg ds verwerkt worden, terwijl bij het
gebruik van ijzerchloride en kalk gemiddeld
1.500 kg ds per pers verwerkt wordt.
De cyclus van een pers isbij gebruik van
FeCl 3 en kalk 6 à 7% korter dan bij het
gebruik van polymeer door de kortere lostijd
van de pers.
Nadelen van het gebruik van polymeren in
filterpersenzijn:
1. Het plakken van de slibkoek aan het
filterdoek.
2. Het hogere gehalte aan zware metalen in
de slibkoek uitgedrukt in mg/kg ds.
Wanneer voor nieuwe installatieshet gebruik
van polymeer versus ijzerchloride en kalk in
filterpersen vergeleken wordt zullen de
investeringen voor conditionering met
polymeer aanmerkelijk lager zijn dan de
investeringen voor conditionering met kalk
en ijzerchloride.
Het ontwaterde slib van rwzi AmsterdamOost heeft bij gebruik van polymeren een
calorische waarde van circa 12 MJ per kgds.
Voor slib geconditioneerd met ijzerchloride
enkalk isdecalorischewaarde 8,4 MJperkg
ds. Bij verbranding van het slib isdit een
belangrijk voordeel. Bij een hoog rendement
slibverbrandingsinrichting, zoals op de rwzi
Groote Upolder in bedrijf is, bedraagt de
benodigde energie 3,5-5,5 MJ/kg verdampt
water. Bij een ds-gehaltevandeslibkoek van
2 8 % en een calorische waarde van 12 MJ/kg
ds kan het slib zelf 4,7 MJ leveren om 1 kg
water teverdampen. Bij slib geconditioneerd
met ijzerchloride en kalk (calorische waarde
8,4 MJ/kg ds en ds-gehalte van 32%) levert
het slib aan de verbranding 4,0 MJ/kg
verdampt water. Slib ontwaterd met
polymeren isderhalve meer geschikt voor
autotherme verbranding dan slib
geconditioneerd met ijzerchloride en kalk.
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Geohydrologischecursussen
bij Dienst
Grondwaterverkenning-TNO
Veel mensen dieinhunwerk met grondwater
te maken hebben,voelen debehoefte aan een
aanvullende opleiding inde geohydrologie,
teneinde een meer volledig en samenhangend beeld van het vakgebied te krijgen.
DGV-TNO komt aan deze behoefte
tegemoet door een serie geohydrologische
cursussen. Een van deze cursussen isde
cursus Introduktie Praktische
Geohydrologie. Het geologische gedeelte in
deze cursus wordt verzorgd door de Rijks
Geologische Dienst.
Cursus Introduktie Praktische
Geohydrologie
Bestemd voor: Middelbaar en lager
personeel van Waterstaats- en Milieudiensten, Waterschappen en Waterleidingbedrijven.
Datum: 3, 4, 9, 10en 11april 1986.
Plaats: DGV-TNO, Delft.
Aantal deelnemers: maximaal 25.
Kosten: ƒ 1.010-(exclusief BTW), inclusief
cursusmateriaal, lunches etc.
Niet inbegrepen zijn logies,ontbijt en diner.
Aanmelding: Door middel van aanmeldingsformulieren vóór 1februari 1986.
Aanmeldingsformulieren kunnen worden
aangevraagd bij Dienst Grondwaterverkenning TNO, Postbus 283,
2600 AG Delft, telefoon 015-569330,
toestel 2545 of 3154.
Op het programma staat:
1. Bodemkunde en geologie
Fysische eigenschappen van de grond;
kwartair geologie van Nederland; het maken
van een profielbeschrijving; het gebruik van
geo(hydro)(morfo)logische, bodemkundige
en waterhuishouddkundige kaarten;
praktijkoefeningen.
2. Hydrologie
Neerslag en verdamping; oppervlaktewater;
het water in de grond; grondwaterstroming;
transport van stoffen in het grondwater;
berekenings- en analysemethoden; praktijkoefeningen.
3. Het verkrijgen van waarnemingen
Geohydrologische meetmethoden;
geofysische meetmethoden; meetnetten.
4. Gegevensverwerking
Automatische gegevensverwerking;
gegevensbestanden; presentatie van
gegevens; eenvoudige rekenmodellen;
praktijkoefeningen op de computer.

Cursus Introductie inde toepassing van
statistiek indegeohydrologische praktijk
Doel van de cursus van DGV-TNO is het
inzicht verschaffen in de toepassingsmogelijkheden van een aantal statistische
technieken bij het oplossen van geohydrologische problemen. Ze wordt gehouden op
21, 22, 23,27 en 28 mei 1986 bij
DGV-TNO, Delft voor maximaal 25 deelnemers.
De cursus zal bestaan uit drie onderdelen:
1. Introductie van basisbegrippen uit de
statistiek voorzoverdierelevantzijn voor het
geohydrologische toepassingsveld. Bij de
presentatie van de stof ligt het accent op de
geohydrologische interpretatie van
statistische grootheden. De wiskundige
achtergronden worden niet in extenso
behandeld.
2. Globaal overzicht van statistische
methoden die inde geohydrologie worden
toegepast. Monte Carlo simulatie, lineaire
regressie, ARIMA modellen, Transfermodellen, Kriging Interpolatie, Kalman
Filtering.
3. Nadere beschouwing van de toepassing
van tijdreeks analyse (Airma- en Transfermodellen) op grondwaterstandreeksen.
Teneinde praktische ervaring op te doen zal
met een aantal eenvoudige getalvoorbeelden
worden geoefend op de microcomputer.
De cursus isvoor geohydrologen (HBO of
universitair niveau) diezichbezighouden met
het beschrijven van de grondwaterbeweging.
Geohydrologische basiskennis wordt bekend
verondersteld. Enige voorkennis op het
gebied van de wiskunde en de statistiek is
gewenst, maar niet strikt noodzakelijk.
Hierbij moet gedacht worden aan begrippen
zoals kansverdeling, verwachtingswaarde,
standaardafwijking en correlatie.
De kosten bedragen: ƒ 1.500,—(exclusief
BTW), inclusief cursusmateriaal, lunchesetc.
Niet inbegrepen zijn logies,ontbijt en diner.
Aanmeldingsformulieren zijn tot
1 maart 1986 te krijgen bij Dienst Dienst
Grondwaterverkenning TNO, Postbus 285,
2600 AG Delft, telefoon 015-569330,
toestel 2545 of 3154.
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