Indikking vanslibvan waterleidingbedrijven

Inleiding
Uit een in 1978gehouden enquête onder
Nederlandse waterleidingbedrijven is
gebleken dat veel bedrijven niet de
beschikking hadden over geavanceerde
verwerkingstechnieken voor het slib.
Circa 50% van dejaarlijkse slibproduktie
werd op het eigen bedrijfsterrein gestort
danwei gedurende enige tijd opgeslagen in
afwachting van een eindbestemming buiten
het eigen terrein [lit. 1].
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De behoefte bestaat echter om, uitgaande
van de theoretische achtergronden, meer
kennis en inzicht te verkrijgen in de
technologie van de afzonderlijke technieken
en apparatuur ten behoeve van de slibverwerking bij waterleidingbedrijven.
Het belang hiervan wordt nog vergroot door
het inwerkingtreden van de Afvalstoffenwet
(1977) en de Wet chemische afvalstoffen
(1976), waarmee een wettelijk regime is
geïntroduceerd voor de afvalverwerking.
Met name laatstgenoemde wet verbiedt het
storten, behoudens ontheffing, van afvalstoffen op het bedrijfsterrein, indien de
afvalstof alschemisch afval wordt aangemerkt
[lit. 2], Ook in de toekomstige Wet
bodembescherming zijn mogelijkheden
voorzien om regels in verband met de
afvalstoffenverwerking te stellen.
Naar het zich laat aanzien blijft storten
voorlopig een van de belangrijkste
verwijderingsmethoden voor het slibvan
waterleidingbedrijven. Om de kosten van
transport en opslagtebeperken en tevens het
storten technisch en milieuhygiënisch
aanvaardbaar te maken, dient het slib
ontwaterd te worden.
Het droge-stofgehalte waarbij een
compromis wordt bereikt tussen de verwerkbaarheid op stortplaatsen, transportafstand,
ruimtebeslagen dematevanontwatering, ligt
voor het slibvan waterleidingbedrijven
waarschijnlijk boven de 30gew. % [lit.3].

De ontwatering van het slibverloopt in twee
of meer fasen waarbij indikking vaak als
eerste stap in een verwerkingssysteem wordt
toegepast. Tengevolge van de indikking
treedt een aanzienlijke volumereductie van
het slib op, waardoor de kostenfactor voor
andere verwerkingstechnieken zoals
conditionering, natuurlijke- en kunstmatige
slibontwatering wordt verkleind.
Op dit moment bestaat echter in Nederland
beperkte kennis en ervaring op het gebied
van de indikking van slibvan waterleidingbedrijven. Om dezereden heeft het KIWA in
het kader van het VEWIN-Speurwerkprogramma gedurende de periode 1979-1982
insamenwerking met deNV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK)
en de Drinkwaterleiding Rotterdam (DWL),
onderzoek verricht naar de invloed van
diverse procesvariabelen opde slibindikking.
De experimenten zijn uitgevoerd bij de
zuiveringsbedrijven ir. C. Biemond (WRK)
en Berenplaat (DWL).
Theoretische achtergrond
Van de indikmethoden flotatie-indikking,
mechanische indikking en gravitatieindikking wordt laatstgenoemde methode
om zijn eenvoud het meest veelvuldig
toegepast. Bij dezevorm van indikking wordt
het droge-stofgehalte van de suspensie
verhoogd door de deeltjes te laten bezinken
onder invloed van de zwaartekracht.
Bij de indikking van slibsoorten met
flocculente deeltjes spelen twee soorten
'bezinking' een belangrijke rol, namelijk
gehinderde ofzone-bezinking en compressie.
Zone-bezinking treedt op indien de deeltjes
in de suspensie elkaar zo dicht genaderd zijn
dat deze elkaar hinderen tijdens bezinking.
Dit type bezinking wordt gekenmerkt door
de vorming van een grensvlak tussen het
bezinkende slib en het bovenstaande water.
De deeltjes juist beneden het water/slib
scheidingsvlak hebben alle dezelfde bezinksnelheid. De neerwaartse snelheid van de
slibspiegel isaanvankelijk constant doch
wordt na enige tijd vertraagd doordat de laag
van de reeds bezonken deeltjes de slibspiegel
heeft bereikt. Na een overgangsgebied waarin
de dalingvan deslibspiegel vrijwel isvoltooid
begint de compressie. Hierbij isniet langer
sprake van werkelijke bezinking. Door de
vorming van een vlokkenmatrix worden de
deeltjes zowel hydraulisch als mechanisch
ondersteund. De samendrukking van de
vlokkenmatrix komt tot stand door de druk
van de bovenliggende op de onderliggende
sublagen. Hierdoor komt het water in de
slibmassa onder druk testaan enwordt viade
vlokkenmatrix naar boven geperst.
Het verloop van beide processen bij
ladingsgewijze indikking van samendrukbare
slibsoorten zoals coagulatieslib is weergegeven in afb. 1.
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Op basis van de zone-bezinking en
compressie zijn vanaf het begin van deze
eeuwverschillende theorieën ontwikkeld aan
de hand waarvan modellen zijn afgeleid voor
het dimensioneren van continu-indikkers.
De theoretische aspecten van het slibindikkingsproces zijn uitgebreid behandeld
door onder andere Veldkamp [lit.4]en Fitch
[lit. 5].Daarom wordt hier volstaan met een
samenvattingvan deze theorie.
Theorie van de zone-bezinking
Bij ladingsgewijze bezinkproeven waarbij
zone-bezinking optreedt isde daalsnelheid
van het slibfront afnemend bij stijgende
droge-stofgehalten van de suspensie.
Het vaststellen van het benodigde oppervlak
van continu-indikkers isvoor een groot
gedeelte gebaseerd op de kennis van deze
samenhang. Een aantal onderzoekers, met
nameCoe enClevenger, Yoshioka, Kynch en
Talmage en Fitch, heeft zijn theorieën
gebaseerd op de aanname dat de daalsnelheid
van het slibfront alleen een functie isvan de
Afb. I - Bezinkcurven voor verschillende drogestofgehalten van een suspensie.

toenemende
concentratie

tijd (sec)

Afb. 2 - Bepaling van de bedrijfsvoering van een indikker
volgens de methode van Yoshioka.

concentratie
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deeltjesconcentratie (fluxtheorie). Voor het
bepalen vanhetoppervlak vaneen indikker
wordt meestal een serie bezinkproeven
uitgevoerd bijverschillende concentraties
(Ci) vandesuspensie. Uit deH-t curven
wordt metbehulpvanhetrechtlijnig gedeelte
de bezinksnelheid (vj) bepaald uitde helling
(afb. 1).
Zo kanonder meer viademethodevan
Yoshioka opvrij eenvoudige wijze het
oppervlak vaneencontinu-indikker worden
bepaald. Hierbij wordt debezinkflux (G)
zijnde hetprodukt vanbezinksnelheid (VJ)en
de bijbehorende concentratie (Ci)uitgezet
tegen de concentratie vandesuspensie (afb.
2). Vanuit degewenste aftapconcentratie
(Cu)opdeC-aswordteenraaklijn getrokken
aan defluxcurve. Het snijpunt metdeG-as
geeft de minimum-doorvoercapaciteit voor
de indikker waaruit hetminimaal benodigde
oppervlak kanworden berekend volgens:
A-

Q

"Co

Hierin is:
A = oppervlak vandeindikker (m2)
Qo = toevoerdebiet (m 3 /u)
Co = invoerconcentratie vande suspensie
(kg/m 3 )
G] = minimum-doorvoercapaciteit ook
wel droge-stofbelasting genoemd (kg/m 2 • u)
De helling vande raaklijn aande fluxcurve is
gelijk aan de aftapsnelheid (u)vanhet
ingedikte slib uitde indikker. Uit het
gegeven voorbeeld valt af te leiden datbij
verhoging vandeaftapconcentratie (Cu)
zowel de droge-stofbelasting (G|)alsde
aftapsnelheid (u)moeten afnemen. Verlaging
van de droge-stofbelasting (Gi) kan onder
meer geschieden door: vergroting vanhet
indikkeroppervlak (A);verlaging vanhet
toevoerdebiet (Q 0 ) of door verlaging vande
invoerconcentratie (Co)vande suspensie.
De fluxtheorie impliceert datdehoogtevan
de slibzone ineen indikker niet belangrijk is.
Immers de beperking vande indikcapaciteit
van een continu-indikker moet alleen
worden gezocht inde bezinkingszone.
Inmiddels zijn veel afwijkingen geconstateerd
van de fluxtheorie. Dit kan worden
toegeschreven aanslibsoorten die afwijken
van de ideale suspensies waarmee genoemde
onderzoekers hebben gewerkt. De afwijking
geldt met name voor slibsoorten met
flocculente deeltjes diesamendrukbaar zijn.
Toepassing vandefluxtheorie op slibsoorten
met samendrukbare deeltjes leidt vaak tot
een overdimensionering vande indikker.
Compressie
Veel onderzoekers waaronder Coeen
Clevenger, Yoshioka, en Roberts hebben in
eerste aanzet decompressie beschouwd
vanuit het oogpunt van bezinking.

Zij veronderstelden dat de compressie
slechts een functie wasvandetijd en
baseerden hun theorie opdevorm vande
compressiecurve tijdens ladingsgewijze
bezinkproeven. Deze tijdsafhankelijkheid
gaat echter niet opvoor zeer flocculente
slibsoorten. Latere onderzoekers zoals
Michaels en Bolger, Dick enEwing,en
Kos beschouwen decompressie als een
consolidatieproces.
Het netwerk vanvlokken tijdens de
compressie bezit een zekere mechanische
sterkte.Indien dedruk vande bovenliggende
sublagen groter wordt, bestaat de kansdat
ten gevolge hiervan het netwerk bezwijkt.
Het water ontwijkt doordeslibmassaof door
de daarin gevormde kanaaltjes naar boven.
De mate waarin indrukking vanhet netwerk
plaatsvindt wordtvoornamelijk bepaald door
de compressibiliteit vanhetslib,de grootte
van de compressiedruk ende doorlatendheid
van de bovenliggende sublagen.
De effectieve druk (o)vandedeeltjes op
elkaar kan beschouwd worden alsde
resultante vandetotaledruk (a T )vanhetslib
in decompressie-zone vaneenindikker, en
de vloeistofdruk (p)vanhet naar boven
ontwijkende water.
Voor ladingsgewijze indikking geldtdan:

waarbij a T gelijk isaan:
aT=pgH + (l-p,/ps)g

ï
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Hierin is:
Pl = dichtheid van devloeistof (kg/m 3 )
p s = dichtheid vandeslibdeeltjes (kg/m 3 )
g = versnelling vandezwaartekracht (m/s2)
H = hoogte vandecompressie-zone (m)
C = droge-stofgehalte van het slib
op hoogte x.
Hieruit valt afte leiden dateen toenamevan

de hoogte (H) leidt toteenvergroting vande
totale druk indecompressie-zone (a T ).
Hierdoor zal,afhankelijk vande doorlatendheid vandesublagen, deeffectieve druk (o)
toenemen waardoor de aftapconcentratie
(Cu) stijgt.
Kos [lit.6]heeft aandehand vaneen door
hem mathematisch ontwikkeld model voor
continu-indikkers hetverband bepaald
tussen dehoogte (H)vande compressie-zone
en de aftapconcentratie (Cu)voor verschillende droge-stofbelastingen (G).Voor de
door hemonderzochte slibsoort geldt datde
aftapconcentratie stijgt met toenemende
hoogte vandecompressie-zone tot circa
1,5 m.Een verdere vergroting vande
compressie-zone heeft geen zin,omdat voor
nagenoeg alle droge-stofbelastingen de
maximale aftapconcentratie reeds isbereikt.
Andere onderzoekers vinden weleengrotere
invloed vandehoogte vande compressiezone opdeaftapconcentratie [lit. 7].
Uit het voorgaande moge blijken datde
beschrijving van het indikproces voor
samendrukbare slibsoorten vanuit het
oogpunt vanzone-bezinking te beperktis.
De vertaling van bezink-proeven naareen
continu-indikker opbasisvan genoemde
theorie isderhalve vaak uiterst discutabel.
Een meer realistische benadering is die
waarbij hetgehele indikproces wordt
beschouwd vanuit hetoogpunt van
consolidatie.Tot opheden isechter op basis
van deze theorie noggeen algemeen
toepasbaar model ontwikkeld aande hand
waarvan continu-indikkers kunnen worden
gedimensioneerd.
De meest betrouwbare methode isnogsteeds
de continu-indikking ineeninstallatiemet
een kleine diameter echter met dezelfde
hoogte alshetprototype. Onder zulke
omstandigheden isdecapaciteit bijna
proportioneel methet indikkeroppervlak.

TABEL I- Gegevens betreffende dekwaliteit vandegrondstof detoegepastedoseringen aanchemicaliën en de
slibkwaliteit vandezuiveringsbedrijven ir.C.Biemond (WRK) enBerenplaat (DWL).
Ir.C Biemond
Parameter

gemiddelde

Grondstof:
zwevende stof inmg/l
troebelheid in FTU
kleur inmgPt/1
totaal organisch koolstof inmg/l
pH
Chemicaliën:
vlokmiddel alsFeinmg/l
poederkool in mg/l
vlokhulpmiddel* inmg/l
Slib:
capillaire zuigtijd** insec.
specifieke tïltratieweerstand** bij
onderdrukfiltratie (0,5bar)in 1012 m/kg
compressibiliteit bij onderdrukfiltratie
gloeirest in% vande droogrest
Fe-gehalte in % vande droogrest
wordt toegepast bijlage watertemperaturen
bij 2gew.% droge stof.

40,2
79.4
23
4,2
7.7

3

Be renplaat

uiterste waarden
12.6
27,7
13
3.7
7.5

- 87,2
- 167,4
- 35
- 5,2
- 7.9

2,4 -

3.4

125
7.3
0,85
78.8
6,6

gemiddelde
3
1,3
7,5
3,4
9

< 1 9
0.3 - 5.5
3.5 - 14
3,1 - 3.9
8.7 - 9,2

6,7
10

3.9 - 14.5
8,0 - 30,0
1 - 2

95

- 155

4.4 - 14.5
0.80- 0,85
77.5 - 82.7
4.2 9.1

uiterste waarden

200
14.5
0,70
50
26,8

170

- 235

11 - 18
0,70- 0,75
43 - 57,3
22,2 - 34,4
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Procesvariabelen bijde indikking
Naast de in de theoretische beschouwing
reeds genoemde procesvariabelen drogestofbelasting en hoogte van de slibzone
spelen de volgende factoren eveneens een
belangrijke rol bij de slibindikking.

20-,

16

Slibsoort
De kenmerken van diverse slibsoorten met
betrekking tot indikbaarheid en ontwaterbaarheid worden insterke mate bepaald door
de kwaliteit van de grondstof en het
toegepaste zuiveringsproces. Tabel I
illustreert dat het WRK-slib,opgrond van de
lagere waarden voor de capillaire zuigtijd
(CST) en de specifieke filtratieweerstand
(rQ 5 ), betere ontwateringseigenschappen
bezit dan het DWL-slib.
De slechtere ontwateringseigenschappen van
het DWL-slib kunnen worden toegeschreven
aan het hogere gehalte aan vlokmiddel in het
slib [lit.8].
Roeren
Roeren kan een gunstige invloed hebben op
de vlokvorming van het slib,het ontwijken
van het vrijewaterenhet homogeniseren van
de slibmassa.
Door middel van roeren wordt de netwerkstructuur van de vlokkenmassa in de
compressie-zone verstoord, waardoor veranderingen optreden inde compressibiliteit
en de doorlatendheid van het slib. Is de
verandering tennadelevande doorlatendheid
van de sublagen dan zal roeren een negatief
effect hebben. Is daarentegen de verandering
in compressibiliteit maatgevend, dan zal
roeren een versnellend effect hebben op de
indikking.
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Afb. 3 - Invloed vanpolyelearoliet op de liggingvandefluxcurve van DWL-slib.

Chemicaliën
Toevoeging van chemicaliën aan het slib kan
geschieden uit oogpunt van een hogere
aftapconcentratie, snellere bezinkingof
indikking,ofeen verbetering van de kwaliteit
van het afgescheiden water. In afb. 3is het
effect weergegeven van polyelectrolietdoseringopdebezinkbaarheid van DWL-slib.
Duidelijk valt waar te nemen dat bij dosering
van polyelectroliet een verhoging optreedt
van de bezinkflux, ten gevolge waarvan de

Afb. 4 - Stroomschema gravitatie-indikker.
-slibhoogte meting
-(fa)

»- effluent

droge-stofbelasting van een indikker kan
worden opgevoerd.
Dosering van polyelectroliet heeft tevens tot
gevolg dat de bestendigheid van de slibvlok
tegen mechanische afbraak toeneemt.
Hierdoor kunnen de vlokken, alsgevolg van
de actie van de roerder in de indikker,
verplaatst worden zonder dat deze breken.
Aan de invloed van andere procesvariabelen
op de slibindikking zoals hydraulische
belastingen invoerconcentratie vanhetslibis
in dit onderzoek geen aandacht besteed.
Veelal wordt aangenomen dat de
hydraulische belasting alleen van belang is
voor het scheidingsrendement van de
indikker en van weinig of geen betekenis is
voor de indikking.
De invoerconcentratie beïnvloedt slechts de
bezinksnelheid van de suspensie doch niet of
nauwelijks de aftapconcentratie van het slib
[lit. 9, 11].

— polymeer aanmaak en
doseer installatie

statische
menger M

-®bodemschraper

U

-®-

- » - slib afvoer

Opzet van het experiment
Apparatuur
In afb. 4 zijn de indikker en de randapparatuur schematisch weergegeven.
Dehoogte vanhetwaterniveau inde indikker
is3,45 m; de diameter bedraagt 0,6 m.
Het slib wordt met behulp van een
excentrische schroefwormpomp via een
Titch feedwell' invoerconstructie centraal in
de indikker ingevoerd. De diameter van de
invoerconstructie is0,3 m.Tijdens de
experimenten isde slibspiegel met behulp
van een foto-elektrische cel boven de
onderkant van de invoerconstructie
gehouden.
De slibafvoerpomp wordt gedurende

564

10-15 sec. inwerking gesteld indien de
lichtstraal gedurende tenminste 2 achtereenvolgende minuten onderbroken wordt.
Om vervuiling van de fotocel tegen te gaan
wordt viermaal per uur een sproei-installatie
in werking gesteld. Het aantal schakelingen
van de slibafvoerpomp wordt via een teller
geregistreerd en daarenboven in de tijd
weergegeven op recorderpapier.
De monsterpunten ten behoeve van
slibprofielmetingen zijn aangebracht vanaf
0,65 monder het wateroppervlak om de
0,4 m. Door het inbrengen van een
bemonsteringsbuis kan op elke gewenste
afstand van de wand een slibmonster worden
genomen. De roerder isopgebouwd in twee
delen en bestaat uit een tweetal verticale
ronde roerstaven; de totale hoogte van de
roerder is2,95 m. De roerder isaan de
onderzijde voorzien van een slibschuiver om
het slibtransport naar het midden van de
indikker te bevorderen. De omwentelingssnelheid isconstant en bedraagt
0,5 omw/min.
De invoerconcentratie van het slibwordt in
het buffervat gemeten viaeen slibconcentratiemeter type MEX 2.Afb. 5 geeft
een indruk van de indikker.
Daar de volumestroom van het aangevoerde
slib veelal gelijk isaan de volumestroom van
het afgescheiden water iseen rotameter
geplaatst indeafvoerleiding van het effluent.
Op deze manier wordt vervuiling van de
rotameter tot een minimum beperkt.
De doseerinstallatie voor polyelectroliet
bestaat uit een voorraadvat waarin zich
een aanmaakconcentratie bevindt van
0,05-0,1 gew.%. De dosering geschiedt met
behulp van een membraandoseerpomp in de
slibaanvoerleiding, juist voor een statische
menger van het Schaslik-type. De polyelectrolict-oplossingwordt nogverdund met
injectiewater (50 l/u).
Bemonstering
Van het aangevoerde en ingedikte slib zijn
dagelijks steekmonsters genomen ten
behoeve van de droge-stofbepaling. Van het
ingedikte slibzijn incidenteel de gloeirest en
het ijzergehalte gemeten. Van het
afgescheiden water zijn dagelijks de
temperatuur, troebelheid en ijzergehalte
bepaald. Regelmatig zijn slibmonsters
genomen over de gehele hoogte van de
indikker ten behoeve van het droge-stofprofiel.
De metingen van het droge-stofprofiel, de
aftapconcentratie en het dagelijks aantal
schakelingen van de slibafvoerpomp zijn
tevenseen hulpmiddel terbeoordelingvande
evenwichtstoestand in de indikker. Indien
geen of slechts geringe veranderingen
optreden in genoemde parameters mag
worden aangenomen dat ereen evenwichts-

toestand heerst onder de gegeven
procescondities.
De kwaliteit van het ruwe water evenals de
procescondities bij de coagulatie zijn
dagelijks geregistreerd door de desbetreffende waterleidingbedrijven.
Uitvoering vande experimenten
Bijhetzuiveringsbedrijf ir.C.Biemond heeft
het slib uit het bezinkbassin als influent voor
de installatiegediend.De invoerconcentratie
schommelde vaak tussen 0,5 en 3 g/l. Hier is
geëxperimenteerd met droge-stofbelastingen
tussen 0,8 en 5 kg/m 2 • u. Door de vaak sterk
wisselende invoerconcentratie van het
WRK-slib bleek een stabiele bedrijfsvoering
van deindikker nietaltijd mogelijk. Derhalve
heeft het onderzoek naar de invloed van
andere procesvariabelen op de indikking in
hoofdzaak plaatsgevonden bij het
zuiveringsbedrijf Berenplaat.
Het slib van het zuiveringsbedrijf Berenplaat
was afkomstig van de vlokkendekeninstallaties en had een nagenoeg constant
droge-stofgehalte van 1,2 g/l. De drogestofbelasting isgevarieerd tussen 0,75 en
9,6 kg/m 2 • u.
Tevens isonderzoek verricht naar de invloed
van de volgende variabelen op het
indikproces:
—de dosis polyelectroliet en de wijze van
mengingvanpolyelectroliet enslib. Hiervoor
isgebruik gemaakt van een hoogmoleculair
anionisch polyelectroliet met een middelmatige lading;
—roeren over de hele of halve hoogte;
—de bedrijfsvoering van het coagulatieproces.

Resultaten en discussie
Indikking bij verschillende
droge-stofbelastingen
In tabel II zijn de belangrijkste resultaten
weergegeven van de experimenten bij het
zuiveringsbedrijf ir. C. Biemond. De tabel
geeft aan dat de aftapconcentratie kan
worden verhoogd door verlaging van de
droge-stofbelasting van de indikker.
De toename van de aftapconcentratie ishet
gevolg van de langere verblijftijd van het slib
in de compressie-zone bij lagere droge-stofbelastingen. Om het WRK-slib in te dikken
tot een substantie die geen vrij water meer
bevat zijn droge-stofbelastingen vereist lager
dan 1kg/m 2 • u.
Tabel IIillustreert tevensdatdekwaliteit van
het afgescheiden water verbetert naarmate
de invoerconcentratie van het slibhoger is.
Bij 'hoge' invoerconcentraties vormt zich
bovenin de indikker een dichte vlokkendeken waardoor meer deeltjes worden
tegengehouden. De troebelheid van het
water wordt in hoofdzaak veroorzaakt door
ijzerhydroxyde vlokjes. De vlokken met een
groter aandeel aan kleibestanddelen zijn
reeds door bezinking verwijderd.
Verwacht mag worden dat, ten gevolge van
de goede indik- en ontwateringseigenschappen van WRK-slib, dosering van polyelectroliet resulteert ineensnellere indikking
van het slib. Dit betekent dat aftapconcentraties van meer dan 10gew. % droge
stof kunnen worden bereikt bij droge-stofbelastingen groter dan 1 kg/m 2 • u.
Daarenboven mag ook een verbetering
worden verwacht van de kwaliteit van het
afgescheiden water [lit. 10].
Indikking van DWL-slibzonder toevoeging

Opstelling van de indikker bijhet zuiveringsbedrijf Ir.C. Biemond (WRK)
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TABEL II - Indikking van slib vanhetzuiveringsbedrijf ir. C.Biemond in deperiode september 1979 -mei 1980.
\

dosis
polyelectroliet (mg/i) :
\ x —Berenplaat
0
A = ir. C Biemond 0
=Berenpfaat

-

v\

0,8
3,9
5,0

Aftapconcen.C u
Sx*
%
0.25
1.3
0.8

0,4
3,1
2,2

II
7,7
4

Troebelheid
FTU
2,4
1,3
1,5

IJzergehalte
mg/l Fe
2.5
3,1
3,3

15.8
10.8
11

3,8
2.0
1.7

Temperatuur
°C
1,2
1,1
0,4

6,8-11,5
15,5-18,5
12,5-15.8

standaarddeviatie.

M\\
\\

VN*

X

Droge-stofInvoer
belasting G concen.Cj
2
kg/m -u
g/l

2,0
1,25
2.25

A

-

Effluent Supernatant
Hydraulische
belasting S 0
m/u

A

•
droge stofbelasting G (kg/m .u)

Afb. 6 - Invloed van de droge-stofbelasting op de
aftapconcentratie van WRK- en DWL-slib.

van polyelectroliet tot een substantie die
geen vrij water meer bevat isniet mogelijk
gebleken. Bij een droge-stofbelasting van
0,75 kg/m 2 • u wordt een gemiddelde
aftapconcentratie bereikt van 2,1 gew. %
droge stof. Bij een overeenkomstige drogestofbelasting van de indikker met WRK-slib
wordt een aftapconcentratie bereikt van 11
gew. % droge stof. Uit afb. 6 blijkt dat door
toevoeging van 1 mg/l anionisch polyelectroliet aan DWL-slib, de aftapconcentratie kan worden verhoogd tot circa
14gew. % droge stof bijeen droge-stofbelasting van 3,3 kg/m 2 • u. Een verdere
verlaging van de droge-stofbelasting heeft
geen zinaangezien het ingedikteslibgeen vrij
watermeerbevat (afb. 7).Tabel IIIgeeft een
indruk van de kwaliteit van het afgescheiden
water bij verschillende hydraulische- en
droge-stofbelastingen.
De hier vermelde resultaten komen goed
overeen met de bevindingen van Warden
[lit. 11].
Invloed vandedosispolyelectroliet endewijze
van menging op de slibindikking
Afb. 8 toont de invloed van de dosis
polyelectroliet op de aftapconcentratie bij
verschillende mengcondities. Bij doseringen
van 2en 4 mg/l polyelectroliet wordt onder
goede mengomstandigheden een drietot vier
keer zo hoge aftapconcentratie bereikt dan
bij slechte mengcondities.
Bijeen tegeringeturbulentie (G = 300sec" )
op het doseerpunt wordt de visceuze
polyelectroliet-oplossing niet uniform
verdeeld over de slibstroom waardoor lokaal
teveel of te weinig polyelectroliet wordt
gedoseerd. Daarenboven blijven de reeds
aanwezige vlokstructuren gedeeltelijk intact.
In de navolgende vlokvormingsfase
(t = 80 sec.) die plaatsvindt in de slibtoevoerleiding en in de invoerconstructie,

TABEL III — Effluentkwaliteit hijverschillendehydraulischeendroge-stofbetastingen vandeindikker endoseringvan Irng/l
anionisch polyelectroliet.
Effluent
Hydraulische
belasting So
m/u
0.6*
2.75
3,75
4,75

Droge-stofbelasting G
kg/m2 • u

Troebelheid
FTU

0.75
3.3
4.5
5.7

2.9
2,3
2,8
2,9

Sx

Uzereehalte
mg/l Fe

Sx

Temperatuur
°C

0,7
0,5
0.7
0,9

1,0
1,5
1,7
1.5

0.4
0.4
0.8
0,3

18.5-19
13 -14.5
15 -17
9.5-10

geen polyelectrolietdosering.

worden volumineuze vlokstructuren
gevormd. Hierdoor ontstaat een zeer losse
stapeling van de vlokken in de indikker,
waarbij veel water wordt ingesloten in het
vlokkennetwerk. Bovendien bezitten de
gevormde vlokken eengeringe bestendigheid
tegen mechanische afbraak, waardoor deze
niet bestand zijn tegen de knedende werking
van de roerder c.q. slibruimer. Dit alles heeft
een lage aftapconcentratie tot gevolg.
Een betere menging wordt verkregen door
dosering van een meer verdunde polyelectroliet-oplossing juist voor een statische
menger (G = 1.650 sec" ).
Tevens vallen de nog aanwezige vlokken
uiteen in deeltjes met kleinere afmetingen.
Deze vormen vervolgens bij geringe

turbulentie tezamen met het polyelectroliet
een compacte slibvlok, die beter bestand is
tegen de knedende werking van het roerwerk.
Het gevolg hiervan iseen beter indikresultaat.
Volgens Warden [lit. 11] dient de lineaire
stroomsnelheid bij dosering van 0,05 gew. %
polyelectroliet-oplossing aan ijzerhoudende
slibsoorten ten minste 11m/ste bedragen.
Voor aluminiumhoudende slibsoorten wordt
een lineaire stroomsnelheid van 5 m/s bij het
doseerpunt aanbevolen. Volgens Hahn
[lit. 12]gelden bij de conditionering van slib
met polyelectroliet dezelfde wetmatigheden
alsbij het coagulatieproces van oppervlaktewater.
Uit afb. 8 blijkt verder dat doseringen lager

Afb. 7 - Ingedikt ^hhronder vrijwater vanhetzitivermgshedrijf Rerettplaat (DWL).

566

dan 2 mg/l bij een droge-stofbelasting van
5,7 kg/m 2 • u,resulteren ineen slecht
indikresultaat. Hierin kan verbetering
worden gebracht door het toevoerdebiet naar
de indikker te verlagen (afb. 6).
Bij 4 mg/l polyelectroliet wordt een starre
kleverige vlok gevormd met slechte
stromingseigenschappen. Bovendien hechten
deze vlokken gemakkelijk aan de fotocel
hetgeen leidt tot een onjuiste signalering van
de slibspiegel in de indikker.
Tabel IV geeft een overzicht van de kwaliteit
van het afgescheiden water gedurende
genoemde experimenten. De troebelheid en
het ijzergehalte van het effluent zijn, tijdens
de experimenten met de statische menger,
duidelijk hoger.

= snelheidsgradient: 300 sec' 1 ; polyelectrolietopl.: 0.05-0.1 gew%
= sne!heidsgradient: 1650 sec ; polyelectrolietopl.:
0.003 gew/o

16 !
T3

£

10

Dit wijst erop dat de oorspronkelijke
vlokstructuren in het slibworden gedesintegreerd tengevolge waarvan meer kleine
deeltjes in het effluent terechtkomen.
Ook valt de tendens waar te nemen dat de
effluentkwaliteit verslechtert naarmate meer
polyelectroliet wordt toegevoegd. Dit duidt
op een restabilisering van de slibdeeltjes
waardoor deze minder goed bezinken.

dosis polyelectroliet (mg/l)
Aß. 8 - Invloed van de dosispolyelectroliet op deaftapconcentratie van DWl.-slib bij verschillende mengcondities

(G= 5,7kg/m2 -u).

Invloed van roeren
De invloed van roeren op de indikking is
onderzocht door het roerwerk uit de
bovenste helft van de indikker te verwijderen. Stilzetten van het roerwerk endusook
van de slibruimer had tot gevolg dat de

aftapconcentratie drastisch daalde, hetgeen
werd veroorzaakt door kortsluitstromen in
de indikker.
In afb. 9zijn karakteristieke slibprofielen

TABEl.IV — Invloed vandedosispolyelectrolietendewijzevanmengenopdeeffluentkwaliteitbijeenhydraulischebelasting
van 4,75 m/u eneendroge-stofbelasting van5,7kg/m2 • u.
Menging viastatische menger
Menging inopen buis
snelheidsgradiënt 1.650sec."
snelheidsgradiënt 300sec - i
polyelectrolietopl.: 0.003gew
polyelectrolietopl.: 0,05 - 0 , 1 »ew.%

Dosis polyelectroliet

Troebel
heid
FTU

0.8
0.8
1.1
2.4

0*
0,5
1
2
4

c **

IJzergehalte
mg/l Fe

-

-

0.1
0.3
0.4
0,4

0,3
0.3
0,6
1,8

Sx

Temperatuur
°C

Troebelheid
FTU

-

-

0.1
0,2
0.1
0,6

13-18
16-18
12-17
5,5

2,9
2,8
2,9
4,7
4.7

Sx
(1.7
1.3
0.9
1.1
0,7

IJzergehalte
mg/l Fe
1.0
0,8
1,5
3.2
2,5

* hydraulische belasting 0,6 m/u;droge-stotbelasting0,75 kg/m2 u
** standaarddeviatie
Afb. 9 - Droge-stofprofielen tijdensde indikking vanongeconditioneerd slib bijroeren over dehalve of hele hoogte.
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weergegeven bij de indikking van WRK- en
DWL-slib zonder toevoeging van polyelectroliet. Als voorbeeld zijn meetwaarden
uitgezet op 8 aftappunten op drie verschillende tijdstippen (o + A).
Roeren over de halve of hele hoogte heeft
geen invloed op het verloop van de weergegeven droge-stofprofielen. Dit betekent
dat de indiksnelheid van ongeconditioneerd
slib niet wordt beïnvloed door de actie van
het roerwerk. Tevens valt waar te nemen dat
ten gevolge van compressie het droge-stofgehalte geleidelijk toeneemt met de diepte.
Vergroting van de slibzone leidt derhalve tot
een verdere toename van de aftapconcentratie.
Afb. 10toont op overeenkomstige wijze het
verloop van de droge-stofprofielen van
DWL-slib met 1 mg/l en 2 mg/l polyelectroliet bij roeren respectievelijk overdehalveen
hele hoogte van de indikker.
In de ongeroerde zone treedt geen verhoging
op van het droge-stofgehalte van hetslib.
Pas in de geroerde zone neemt het drogestofgehalte snel toe. Dit wijst erop dat onder
invloed van roeren hetvrijewatersneller kan
ontwijken hetgeen resulteert in een snellere
indikking.
Het rechter slibprofiel ontstaat bij roeren
over de gehele hoogte.Het droge-stofgehalte
neemt in de bovenste 1,5mvan de slibzone
snel toe om vervolgens nagenoeg constant te
blijven. Een verdere vergrotingvande diepte
leidt dan ook niet tot verdere toename van
het droge-stofgehalte. De veronderstelling
lijkt gewettigd dat de knedende werking van
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de roerder een wezenlijke factor isbij het
vergroten van het droge-stofgehalte van het
slib. Het iszeer onwaarschijnlijk dat ten
gevolge van compressie alleen, het drogestofgehalte vangeconditioneerd DWL-slibin
de bovenste 1,5mvan de slibzone stijgt van
0,1 naar 15gew. %.
De snelheid van roeren opde indikking is
hier nietonderzocht maarvolgensBurley [lit.
13]heeft een omwentelingssnelheid van het
roerwerk inhetdoor hemonderzochte traject
van 0,25-1,5 omw/min. geen effect op de
indikking.
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Afb. 10 - Droge-slofprofielen tijdens de indikking vangeconditioneerd DWl.-slib bijroerenover dehalve hoogte
(G — 4,5 kg/m2 • ui en hele hoogte IG — 5,7 kg/m2 •u).

concentratie wordt hierdoor niet noemenswaard beïnvloed. Zelfs bij belastingen hoger
dan 5,7 kg/m 2 • uwordt nogeen goed
indikresultaat bereikt.
Een mogelijke verklaringhiervoor isdat de
werking van het polyelectroliet in combinatie
met perfectamyl wordt verhoogd. Dit heeft
alsconsequenties dat voor het behalen van
eenzelfde indikresultaat de dosis polyelectroliet kan worden verlaagd of dat de
droge-stofbelasting van de indikker kan
worden opgevoerd.
Bij de coagulatie van Biesboschwater wordt
driewaardig ijzer alsprimair vlokmiddel
gedoseerd in een concentratie die doorgaans
varieert tussen 5-7 mg/l Fe. Onder bepaalde
omstandigheden wordt echter de dosis
vlokmiddel verhoogd tot 10-12 mg/l Fe.
Dit isonder meer het geval indien water uit
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+ o = g e e n perfectamyl, geen polyelectroliet
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Afb. Il - Invloed vanhet vlokhitlptniddel perfectamyl op deindikking vanDWL-slib bijverschillendedroge-slofbelastingcn
van de indikker.
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Invloed van het coagulatieproces op de
slibindikking
Het DWL-slib bevat gedurende enkele
maanden perjaar naast voornamelijk
ijzerhydroxyde- en actieve-koolbestanddelen
ook perfectamyl. Dit zwak anionisch
polyelectroliet op zetmeelbasis wordt ter
verbetering van het coagulatieproces aan
Biesbosch-water gedoseerd in concentraties
van 1-2 mg/l.Het effect vande aanwezigheid
van perfectamyl in het slibop de indikking is
weergegeven in afb. 11.
Als gevolg van de aanwezigheid van
perfectamyl wordt een lichte verbetering van
het indikresultaat verkregen bij een drogestofbelasting van 0,75 kg/m2 • u.
In combinatie met het polyelectroliet op
acrylamidebasis neemt de bezinkbaarheid/
indikbaarheid van het slibdrastisch toe.
Zoals uit afb. 11blijkt kan de droge-stofbelasting van deindikker, bijeen relatief lage
dosis van 1 mg/l polyelectroliet en aanwezigheidvanperfectamyl, worden opgevoerd van
3,3 kg/m 2 • u naar 5,7 kg/m 2 • u. De aftap-

16-

waternivo
slibspiegel
G = 5.7 kg/m u
2 mg/l polyelectroliet
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de eigen spaarbekkens wordt ingenomen.
De kwaliteit van dit water gemeten als
zwevende-stofgehalte en troebelheid blijft
nagenoeg gelijk aan de kwaliteit van het
Biesboschwater.
Het effect van de verhoging van de dosis
primair vlokmiddel op de bezink- en indikeigenschappen van het slib wordt
geïllustreerd aan de hand van afb. 12.Hierin
ishet verband weergegeven tussen de
frequentie van slibafvoer uit de indikker en
deinvoerconcentratie van hetslibbijeen lage
en hoge dosis primair vlokmiddel. De drogestofbelasting onder beide omstandigheden is
identiek en bedraagt 5,7 kg/m 2 • ubij een
dosis polyelectroliet van 1 mg/l. De waarnemingen zijn verricht tijdens een periode
waarin ook perfectamyl is gedoseerd.
Bijeen hoge ijzerdosis neemt hetaandeel aan
amorfe ijzerhydroxyde-verbindingen in de
vlok toe.
Dit resulteert in een verslechtering van de
bezinkbaarheid van de suspensie, hetgeen
zich manifesteert in een snellere stijging van
de slibspiegel in de indikker.
Dit heeft tot gevolg dat de slibafvoerpomp
via de fotocel frequenter wordt ingeschakeld
waardoor de indikker alshet ware leegloopt.
Onder deze omstandigheden daalt de aftapconcentratie van 12naar 2-3 gew. % droge
stof.
Een verhoging van de aftapconcentratie kan
slechtsworden bereikt doorverlagingvan het
toevoerdebiet ofdoor verhogingvandedosis
polyelectroliet.
Het maximaal haalbare droge-stofgehalte
vermindert bij een hoge dosis primair
vlokmiddel met 30-40% ten opzichtevan de
doorgaans bereikbare aftapconcentraties.
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Conclusies
- Het slib van de zuiveringsbedrijven ir. C.
Biemond en Berenplaat kan op eenvoudige
wijze worden ingedikt tot een substantie die
geen vrij water meer bevat.
Het slibvolume kan hierdoor worden terug-
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De invloed van de drinkwaterkwaliteit
• Slot vanpagina 560

o = vlokmiddeldosis 5-7 mg/l Fe
A = vlokmiddeldosis 10-12 mg/l Fe

•O 60

0.6

0.9

1.2

invoerconcentratie (g/l)
/4/7>. /2 - Invloed van de invoerconcentratie vanslib op defrequentie vanslibafvoer uitdeindikker bij verschillende doses
primair vlokmiddel bijhet coagulatieproces.

gebracht tot minder dan 2procent van zijn
oorspronkelijke volume.
—Dosering van een geringe hoeveelheid
anionisch polyelectroliet met een hoog
molecuulgewicht leidt tot een vermindering
van het benodigde indikkeroppervlak met
een factor 5.Hierdoor wordtcen aanzienlijke
besparing verkregen voordebouwkosten van
de indikker.
Daarenboven neemt het indikpercentage toe
met een factor 2-7, afhankelijk van het
aandeel aan ijzerhydroxide-verbindingen in
het slib.
—Roeren over de gehele hoogte resulteert,
bij dosering van polyelectroliet, in een
besparing van het indikkervolume (hoogte).
—Het bij de indikking afgescheiden water
kan gelet op de troebelheid en het ijzergehalte worden teruggevoerd naar het
zuiveringsproces voor de bereiding van
drinkwater.
—Bij het ontwerpen van een indikker dient
met name rekening te worden gehouden met
die situatieswaarin bij stijgende troebelheid
van het ruwe water, door de aard van de
zwevende bestanddelen, een relatief
hoge dosis primair vlokmiddel vereist is.
Het aldus gevormde slibheeft een hoger
ijzergehalte en bezit slechtere indikeigenschappen.
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belangrijk deel afkomstig isvan koperen
binnenhuisleidingen. Genoemde ontharding
resulteert dan in een verlaging van het
kopergehalte van het huishoudelijk afvalwater en dus van het zuiveringsslib.
Deze daling kan totgevolghebben dat ditslib
weer in de landbouw kan worden toegepast.
Zo daalde het kopergehalte van het
zuiveringsslib van de rioolwaterzuivering in
Sneek van ca. 780 mg/kg ds.tot ca. 370 mg/
kgds.door decentrale deelontharding ophet
pompstation Spannenburg,waarde hardheid
van het drinkwater werd verlaagd van 3,2
mmol/1tot 1.5mmol/1en de pH werd
verhoogd van 7.5 tot 8,0. De gegevens
betreffende de koperbelasting van een
rioolwatervoorziening blijken nogal te
variëren, onder meer alsgevolg van de
weersomstandigheden (droogweer- en
regenweeraanvoer).
De gevonden gegevens betreffende de
koperaanvoer en koperconcentraties moeten
dus met de nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd. Bovendien kan worden
geconstateerd dat er nog diverse
onduidelijkheden zijn ten aanzien van de
verschillende parametersdiederelatie tussen
de drinkwaterkwaliteit en het kopergehalte
in afvalwater en zuiveringsslib beïnvloeden.
Het verdient aanbeveling hierin meer inzicht
te krijgen, teneinde op landelijk niveau
eventuele maatregelen te kunnen voorbereiden. Hiertoe zou een landelijke
commissie in het leven kunnen worden
geroepen, die ook het op verschillende
plaatsen in Nederland lopend onderzoek op
dit gebied zou moeten coördineren.
Literatuur
1. Groen. L. en Stellema. J. Kopergehalte in rioolwaterzuiveringsslib in relatietotde kwaliteit vanhel drinkwater
afkomstig van grondwaterpompstations inde provincies
Friesland. Drenthe en Groningen. H , 0 . 1981, nr. 23.
2. KIWA: Mededeling nr. 61:Ontharding voor huishoudelijk gebruik, 1979.
3. KIWA: Mededeling nr. 66: Bepalen vanliet kalkv
koolzuurevenwicht na ontzuring, 1981.
4. KIWA: Mededeling nr. 54: Wisselwerking tussen
drinkwater en leidingmateriaal, 1978.
5. KIWA: Mededeling nr. 73: Bepaling vande kalkverzadigingsindex van water, 1983.
6. Hoven, T. van den. Het koperoplossend vermogen van
drinkwater: eersteresultaten van een landelijk onderzoek.
Voordracht uithet KIWA/VWN colloquium 'Distributie'.
nov. 1983.
7. Ammers, M. van. Dezuivering inhet nieuwe
Spannenburg. H 2 0 (15) 1982,nr. 18,pag. 485-487.
8. Unie van waterschappen. Richtlijn voordeafzet van
vloeibaar zuiveringsslib tenbehoeve vangebruik op bouwen grasland. Februari 1980.
9. Unie van Waterschappen. Wijzigingsbesluit richtlijn
voor de afzet van vloeibaar zuiveringsslib tenbehoeve van
gebruik op bouw- engrasland. Juni 1984.
10. RID-rapport nr. 83 (concept): Centrale deelontharding van drinkwater, inrelatietothetgehalteaan
koper en andere metalen inrioolwaterzuiveringsslib, 1984.
11. RIZA: Onderzoek naarde aanwezigheid vanniet
zuurstofbindende en milieuvreemde stoffen in afvalwaterstromen, effluenten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen
en regenwaterafvoeren. Januari 1980.

