Verbeteringvanslibindikkingoprioolwaterzuiveringsinrichting Leeuwarden
metbehulpvanpolyelektrolyt
Voordracht op het symposium 'Slibindikking' van de Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer (NVA).
gehouden op 7juni 1°84 in Amersfoort.

Samenvatting en conclusies
TNO heeft in opdracht van en in samenwerking met de Provinciale Waterstaat van
Friesland onderzoek uitgevoerd naar de
verbetering van de indikking van het slibvan
de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Leeuwarden. Eerst zijn de ontwateringseigenschappen van dit slib volgens
gestandaardiseerde werkwijzen vergeleken
met die van andere slibben. Het slibvan de
rwzi-Leeuwarden blijkt zeer slechte
ontwateringseigenschappen te bezitten.
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Dit verklaart de problemen die met de slibindikkingoptreden engeeft tevensaandat de
verwachting met betrekking tot eventueel te
overwegen andere vormen van slibontwatering (zeefbandpersen, filterpersen) niet hoog
moet worden gesteld.
Met ijzerchloride, calciumchloride en een
drietal polyelektrolyten zijn op een schaal
van 3,5 1 indikkingsexperimenten uitgevoerd.
De beste resultaten zijn met de polyelektrolyt
Praestol 423K verkregen.
Uitgebreide aandacht werd gegeven aan de
problematiek van de menging van de polyelektrolyt en het slib.Bij de verbetering van
de indikking wordt een relatief lage dosering
toegepast. Hierbij wordt ineerste instantie de
vrij in de waterfase aanwezige polyelektrolyt
zosnel mogelijk over hetslibverdeeld, opdat
een gelijkmatige verdelingover de slibdeeltjes
bereikt wordt. De menging mag weer niet zo

intensief zijn dat de gevormde slibvlokken
weer teniet worden gedaan.
Bij praktijkproeven kon eenjuiste menging
van polyelektrolyt en slibbereikt worden.
De eigenschappen van het in de praktijk
geconditioneerde slibwerden getoetst aan
slib,dat onderoptimaleomstandigheden met
een laboratoriumtestmethode geconditioneerd was.Het bleek mogelijk de indikking
van het slib door toevoeging van een polyelektrolyt (Praestol 423K) aanzienlijk te
verbeteren. Door een polyelektrolytdosering
van 2,5 g/kg droge stof kon het drogestofgehalte, na indikking, worden verhoogd van
3 % tot bijna 6%.
Door de aanzienlijke verhoging van het
drogestof-gehalte, alsgevolg van de dosering
aan polyelektrolyt, iseen grote reductie inaf
te voeren slibvolume bewerkstelligd.
1. Inleiding
De indikking van het uitgegiste slibvan de
rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi)Leeuwarden gaf in de laatste jaren teleurstellende resultaten te zien. Het sliblaat zich
vrij slecht indikken. Droge-stofgehalten van
3à3,5% zijn nietongewoon. Met lagedrogestofgehalten gaan hoge afvoerkosten van het
slib gepaard.
Het onderzoek naar de verbetering van de
slibindikking isineen aantal stappen
uitgevoerd. Eerst isnagegaan of er een
verband bestond tussen de eigenschappen
van het sliben de slechte indikkingsresultaten. Vervolgens iseen aantal
chemicaliën op kleine schaal getest met
betrekking tot hun invloed op het
indikkingsgedrag van het slib. De meestbelovende polyelektrolyt isdaarna in de
praktijk toegepast. De voordracht behelst
een samenvatting van lit. 1.
2. Eigenschappen vanhet slib
Door het vastleggen van de ontwateringseigenschappen van slibvolgens gestandaardiseerde werkwijzen kunnen slibben op
eenvoudige wijze onderling worden
vergeleken, kunnen uitspraken worden
gedaan over verkregen ontwateringsresultaten en kunnen prognoses over
bereikbare droge-stofgehalten bij
mechanische ontwatering worden gegeven.
Bij onderzoek naar verwerking van slib
verdient het dan ook de voorkeur eerst na te
gaan of een gegeven slib,indit geval dat van
de rwzi-Leeuwarden, relatief slechte of
goede eigenschappen bezit. Hiertoe zijn
eerder opgestelde handleidingen [2,3]
gebruikt. Als chemicaliën worden daarbij
Praestol 444K en FeCl 3 /Ca(OH) 2 toegepast.
In bijlage 1 isde karakteriseringsgrafiek van
slibvoor conditionering met polyelektrolyten
opgenomen. Slib met zeer goede
ontwateringseigenschappen heeft een
karakteriseringslijn die hoog en links in de

grafiek ligt.Het slibvande rwzi-Leeuwarden
heeft een lijn die rechts en zeer laag in de
grafiek ligt, hetgeen op slechte ontwateringseigenschappen duidt.
Inbijlage 2isdekarakteriseringsgrafiek voor
conditionering met anorganische chemicaliën
opgenomen. Slib met zeer goede
ontwateringseigenschappen heeft een
karakteriseringslijn die linksonder in de
grafiek ligt. Bij het slib van Leeuwarden ligt
de lijn rechtsboven in degrafiek. Dit duidt
eveneens op de slechte ontwateringseigenschappen van dit slib.
Ofschoon deze wijzen van karakterisering
niet direct op indikking zijn gericht kunnen
hieruit toch de slechte indikkingsresultaten
worden begrepen.
3. Vooronderzoek met chemicaliën
Opeen schaal van3,51zijn ijzerchloride, kalk
en drie polyelektrolyten op hun effectiviteit
onderzocht om de indikkingsgraad van het
slibte verbeteren. De eerste twee chemicaliën
zijn gekozen, omdat zijzeer verschillend op
slib inwerken. Voorts zijn drie polyelektrolyten met uiteenlopende eigenschappen van
één leverancier gebruikt. Praestol 444K en
423K met respectievelijk 100en 50%
positief geladen groepen en Praestol 185K
dat speciaalvoorindikkingwerd aanbevolen.
Bij het onderzoek zijn de concentratie aan
chemicaliën en de tijd van indikking als
variabelen genomen. Uit de samenhang van
indikkingsresultaten en kosten (hoeveelheid)
van chemicaliën isnaar voren gekomen dat
Praestol 423K voor dit slib de beste
perspectieven biedt. Op basisvan het
onderzoek op deze schaal kon geen exacte
voorspelling worden gedaan over bereikbare
resultaten inde praktijk. Een dosering van
2,5à5g/kgd.s.zouminimaal 4% d.s.van het
ingedikte slib kunnen opleveren.
Dejuiste menging van polyelektrolyt en slib
isvan doorslaggevende betekenis voor het
bereikbare ontwateringsresultaat.
Bijeenjuiste menging wordt de polyelektrolyt
zo goed mogelijk over het slib verdeeld,
waarbij de gevormde slibvlokken door het
mengen zo weinig mogelijk weer teniet
gedaan worden. Dus: bij te weinig menging
wordt de polyelektrolyt onvoldoende of
onregelmatig over het slib verdeeld.
Bij teveel menging wordt de gevormde
slibvlok weer vernietigd. In de onderzoekingen naar ontwatering van slibdient steeds
getracht te worden om de menging in de
praktijk te simuleren met een laboratoriummethode. Bij de laboratoriummethode
worden 100ml sliben 20ml polyelektrolytoplossinggemengd bijeenvaste roersnelheid
(1.000min -1 ) gedurende een variabele
tijdsduur. Aldus wordt dejuiste menging in
de praktijk nagebootst door een bepaalde
roertijd, de optimale roertijd bij de
laboratoriummethode. Bij de optimale roer-
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vanuit dewaterfase bijdedosering overhet
slibverdeeld. Hierbij wordt voorkomen dat
de polyelektrolyt onregelmatig overhetslib
verspreid wordt.
Toen hetbeeld, zoals hiervoor beschreven,
gevormd waskoneenjuiste mengingvan
polyelektrolyt enslibindepraktijk gerealiseerd worden.
De eigenschappen vanhet geconditioneerde
slib,vermeld intabel I,werden daadwerkelijk
ook inmonsters slib uitdetoevoer vande
indikker verkregen.
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Afb. I - Schema vanslibverwerking op rwzi-Leeuwarden.

tijd zijn desnelheid vanontwateren enhet
bereikbaar einddroge-stofgehalte, gemeten
met deafzuigtijd (ofCST) ende MFTmethode [1,2], hetmeest gunstig.
De optimale roertijd wordt door eenaantal
factoren beïnvloed, waarvan genoemd
kunnen worden:
- deaard vanhetslib;
- hetdroge-stofgehalte vanhetslib;
— hettype polyelektrolyt;
—degrootte vandedosering vande
polyelektrolyt.
4. Praktijkonderzoek enresultaten
De slibverwerking vande rwzi-Leeuwarden
wordt schematisch weergegeven inafb. 1.
In deverwarmde gisting 1 wordt regelmatig,
niet continu gemengd. Omeen betere
indikkingsgraad dan3à3,5% te verkrijgen
werd achter gisting 2een na-indikker
bijgeplaatst, echter zonder veel succes.
Het verse* slib(volumestroom 180-280 m 3 /
dag) wordt discontinu verpompt vanuit de
indikkers voorversslibnaargisting 1.Hierop
loopt, doorverdringing,hetslibvia slibgisting
2 over naar dena-indikker. Hetdebietvan
deze slibstroom wasdanook onregelmatig.
Mediooktober 1983werdeen pompmeteen
variabel debiet geïnstalleerd waarmeeslibuit
gisting 2naar dena-indikker gepomptkan
worden. Na inleidende proeven werdde
volgende werkwijze toegepast. Eerst werd
met laboratoriummetingen de optimale
menging vanpolyelektrolyt (Praestol 423K)
en slibbijeenbepaalde dosering vastgesteld.
Daarna werd ernaar gestreefd om deze
menging, gebaseerd opde afzuigtijd
(AZT-60 ml)endeMFT, indepraktijk te
verkrijgen.

TABEL I- Conditionering vanslibop laboratoriumschaal.
Doseringaan
Praestol 423K
(g/kg droge stof)
I
2.5
3,5
5

Optimale
roertijd
(s)

Afzuigtijd
(60ml)
MFT-d.s.
(s)
(%)

<I

> 600
200-300
1 0 0 - 150
16

2-5

ca.7
ca.10
ca. 14

praktijk niet eenvoudig terealiserenwas.
Om eengoede mengingteverkrijgen waseen
korte mengtijd meteenrelatief intensieve
menging vereist.
De polyelektrolyt wordtdanzosnel mogelijk

4.1. Resultaten
a. Dosering aanpolyelektrolyt van3,5g/kg
droge stof
De polyelektrolytoplossing werd gedoseerd
indeleiding direct nadeslibpomp. Dooreen
afsluiter indeze leidinggrotendeelstesluiten
werd hiereenextra turbulentie verwezenlijkt.
De voordruk diehierdoor indeleiding voor
de afsluiter ontstond waseenmaat voorde
graad vanmenging. Deinstelling van de
afsluiter vond door meting vande
ontwateringsparameters plaats.
In heteerste deel vanhet praktijkonderzoek
werd aangetoond dathet droge-stofgehalte
van hetslib door toevoeging vaneenpolyelektrolyt (Praestol 423K) bijeenjuist
gebruik vandepolyelektrolyt toenam.

Bijlage I - Karakterisering vanslibben met Praestol444K \exUt. 2\
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Een overzicht vandeeigenschappen van het
slib nadedosering vanpolyelektrolyt op
laboratoriumschaal wordt intabel Igegeven.
De gegevens indeze tabel zijn resultatenvan
metingen indegehele proefperiode
(oktober-november 1983).
Uit deze laboratoriummetingen, dieter
plaatse werden uitgevoerd, bleek datde
menging vanpolyelektrolyt enslibinde
* Mengsel vanprimair ensecundair slib.
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ring, keuzeen optimaal gebruik van polyelektrolyt.
(Handleiding). STORA - Rijswijk 1982.
3. Slibontwatering 6. Filterpersen -slibkarakterisering
en optimaal gebruik van anorganische chemicaliën.
(Handleiding). STORA - Rijswijk 1983.
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Bijlage 2 - Karakterisering vanslib voor ontwatering metfilterpersen \exlil. 3\

De toevoer van de indikker had een drogestofgehalte van 3,0%, het droge-stofgehalte
van het ingedikte slib bedroeg in deze
periode 4,8 tot 5,7%.
b. Dosering aan polyelektrolyt van 2,5 g/kg
droge stof
Hierna werd een doseringvan 2,5g/kg droge
stof toegepast. De polyelektrolytoplossing
werd gedoseerd in een inde slibleiding
gemonteerde 'mengketel'. De graad van
menging diende namelijk bij deze dosering
lager te zijn.
Het droge-stofgehalte van het ingedikte slib
nam, ondanks de verlaging van de dosering
nog een fractie toe tot 5,8%.
De slibindikking wordt inmiddels ruim een
halfjaar volgens laatstgenoemde werkwijze
uitgevoerd. Het droge-stofgehalte blijft
constant opcirca6%. De verwachte aanzienlijke reductie inaftevoeren slibvolumeisdan
ook verwezenlijkt. Het slibvolume is
gehalveerd.
5. Verdere verwerkingvan het
ingedikte slib
Het ingedikte slib wordt per schip naar een
bedrijf vervoerd waar slibtot 'zwarte grond'
wordt verwerkt. Hier wordt het slib
ontwaterd op droogbedden om door
bijmenging van zand, grond enz.* verwerkt
te worden tot zwarte grond. De afnemer
krijgt een vergoeding per afgevoerde m3.
Door de toepassing van polyelektrolyt om de
indikking te verbeteren ishet droge-stofgehalte van het slib toegenomen van ca.3%
tot ca. 6%. Het isduidelijk dat de drogestofbelasting (kg droge stof/m2) bij vulling
van de droogbedden op volumebasis (gelijke
vulhoogte) verdubbeld wordt. De uiteindelijke ontwatering (drainage/droging) gaat bij
deze hogere droge-stofbelasting vanzelf* Champignonmest en boomschors.

Toelichting op bijlage 2
• Combinaties van doseringen van FeCl, en Ca(OH) 2
waarbij het op laboratoriumschaal geconditioneerde slib
gelijktijdig voldoet aan de volgende waarden voor de
parameters:
pH > 12,afzuigtijd< lOOsen MFT > 2 1 % d.s.
• Alleen het relevante deel van de karakteriseringslijncn
is weergegeven.
»Goed slib vereist < 5gew. % FeCl, en
< 30 gew. % Ca(OH) 2 .
»Slecht slib vereist > 7,5gew. % FeCl, en
> 40 gew. % Ca(OH) 2 .

sprekend trager. Bovengenoemd bedrijf
schreef in het najaar van 1983de verslechtering van de ontwaterbaarheid bij gelijke
vulhoogte toe aan de toediening van de
polyelektrolyt aan het slib.
De Provinciale Waterstaat van Friesland
heeft een proef opgezet om de volgende
vraagstelling te onderzoeken:
—hoegroot isdeinvloed vandedoseringvan
polyelektrolyt op de ontwatering van het slib
opeen droogbed;
—wat isde invloed van de droge-stofbelasting hierbij.
Hiertoe zijn droogbedden van de rwziLeeuwarden gevuld met slibzonder en slib
met polyelektrolyt in verschillende laagdikten en droge-stofgehalten van het slib.
Met deze praktijkproeven kon worden aangetoond dat het gebruik van polyelektrolyt
bij de indikking van het slibvan de
rwzi-Leeuwarden zeker geen negatieve
invloed had op de verwerkingscapaciteit
van de droogbedden. De drogestof-belasting
(kgdroge stof/m2) was hierbij de bepalende
factor.
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De vaste commissie voor Waterhuishouding
en Waterschappen van de provincie ZuidHolland ishet in grote lijnen eensmet de
ideeën van GS over de reorganisatie van de
drinkwatervoorziening in de provincie. Die
ideeën houden onder meer indat het huidige
aantal waterleidingbedrijven in Zuid-Holland
van dertigwordt teruggebracht naardrie:een
duinwaterbedrijf (Zuid-Holland West), een
grondwaterbedrijf (Zuid-Holland Oost) en
een oppervlaktewaterbcdrijf (Zuid-Holland
Zuid).
De instemming van de commissie met de in
een recente nota vervatte ideeën van GS
bleek tijdens een vergadering van de
Commissie op 18oktober jl.
Zowel de heer Boon (SGP) alsde heer
Brouwer (PvdA) drongen bij gedeputeerde
Noorland aan op een nadere onderbouwing
van met name de personele en bedrijfseconomische aspecten van de reorganisatie
en op een gefaseerde doorvoering.
De heer Steegh (klein links) opperde de
gedachte om de drie toekomstige bedrijven
werkmaatschappijen te maken van één
provinciaal bedrijf. Dat zou vooral de
democratische controle verbeteren.
Gedeputeerde Noorland achtte één bedrijf
niet haalbaar: Rotterdam en Den Haag
zouden daar niets voor voelen.
Het idee van de heer Overwater (VVD) om
in plaats van één bedrijf twee grondwaterbedrijven te vormen, achtte hij minder
wenselijk. Het ene grondwaterbedrijf is
weliswaar qua oppervlakte hetgrootst vande
drie, maar qua produktie en levering het
kleinst.
De gedeputeerde zegde toe om bij de nadere
uitwerking van de plannen ook zeker
aandacht te schenken aan de sociale
paragraaf: GS zullen erop toe moeten zien
dat er in de personele sfeer goed gehandeld
wordt.
De vraag van de heer Blokland (RPF/GPV)
of door de voorgestelde reorganisatie het
water beter en goedkoper wordt, kon de
gedeputeerde niet beantwoorden. Er moet
voor een verdere onderbouwing van de
voorstellen nog heel wat rekenwerk worden
gedaan.
Aan alle betrokkennen zaleen gestructureerd
verslag van het in de commissievergadering
besprokene worden toegezonden, terwijl de
gedeputeerde zal proberen de inspraakronde
te vervroegen van 1 januari 1985 naar
1 november 1984.

