Slib-Compostering, een nieuwe vorm van
natuurlijke slibverwerking
Voordracht uit de 16e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Slib opnieuw bekeken', gehouden
op 7 en 8 mei 1981 aan de TH Delft.

mens aangifteplichtig op grond van het
Uitvoeringsbesluit van de Wet Bestrijding
Infectieziekten en Opsporing Ziekle-oorzaken. Het aantal aangegeven getallen
schommelde in de periode 1976 - 1980
tussen ± 40 -70 gevallen per jaar. Uit dit
summiere gegeven blijkt een belangrijke
mate van 'underreporting': ons inzicht in
het voorkomen van taeniasis bij de mens
is beperkt. Gezien het tamelijk constant
blijvende infectiepercentage bij runderen
moet het werkelijke aantal patiënten veel
groter zijn.
Faecale besmettingen spelen zich in Nederland af via rechtstreeks oraal-faecaal
contact (voornamelijk bij kinderen) of door
besmetting van voedsel, hetzij door de
hand van de bereider, hetzij (hetgeen
praktisch steeds het geval is) dat het
voedsel de consument in reeds besmette
toestand bereikt. Salmonellose en campylobacteriose van de mens zijn belangrijke
problemen voor de volksgezondheid. Het
is aannemelijk dat per jaar ± 100.000
gevallen van deze beide ziekten voorkomen. Besmetting vindt in de overgrote
meerderheid der gevallen plaats via vlees
of vleeswaar. De kringloop van salmonellae en Campylobacter is complex en
van de laatste kiem nog slechts ten dele
bekend. Het doorbreken van de zeer uitgebreide kringlopen der salmonel'Iae is een
bijna onoplosbaar (en in ieder geval een
zeer kostbaar) probleem geworden. De rol
van besmet slib in deze kringlopen voor
de menselijke pathologie lijkt beperkt.
Decontaminatie van slib vormt daarom
— behalve voor taeniasis bij de mens (een
aandoening die overigens uitstekend te
behandelen is) — bij de bestrijding van
faecale besmettingen niet het hoofddoel
maar de afsluiting ervan en heeft —
gezien de andere besmettingsmogelijkheden
in Nederland en de hoge kosten van
decontaminatie — medisch gesproken geen
hoge prioriteit.
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1. Inleiding
De belangstelling voor slibconditionering
kan niet los gezien worden van de problemen die verwacht worden met de
verwerking en afvoer van steeds grotere
hoeveelheden zuiveringsslib.
De belangrijkste kenmerken van dit slibafvoerprobleem voor Nederland, blijken
uit het volgende overzicht:
— De slibproduktie zal van 1978 tot 1985
verdubbelen. Inclusief defosfatering
zal in 1985 in totaal circa 400.000 ton slib
d.s. in Nederland geproduceerd worden.

IR. R. A. PONSEN*
Grontmij nv, De Bilt

bereiding al of niet gecombineerd met
slibblagunering is slibcompostering de
voor Nederland nieuwste vorm van
natuurlijke slibverwerking.
In het verleden zijn vooral door de VAM
en de SVA pogingen ondernomen om
ontwaterd c.q. nat slib tegelijk met huisvuil, veelal volgens het in Wijster toegepaste Van Maanensysteem te composteren.
Specifieke slibcompostering wordt tot nu
toe voornamelijk toegepast in Zweden en
Duitsland (systemen Kneer en Schnorr) en
in de USA (systeem Beltsville).
Thans is door de STORA een onderzoek
gestart naar de procestechnologische kenmerken, de uitvoeringsvormen en de
kosten van specifieke slib-composteringssystemen. Deze publicatie is derhalve voor
een belangrijk deel gebaseerd op gegevens
dieverzameld zijn t.a.v.dit STORA-project.
2. Wat is slib-compostering?

— De ontwerpen van de toekomstige
grote rioolwaterzuiveringsinrichtingen laten
zien dat er een procentuele toename te
verwachten is van, met kamerfilterpersen
ontwaterd, slib.
— De slibverwerking op grote afvalwaterzuiveringsinrichtingen middels filterpersontwatering en aansluitende verbranding
lijkt voor velen de enige, doch ook duurste
oplossing te zijn.
— De aandacht die tegenwoordig aan
natuurlijke slibverwerkingssystemen besteed
wordt is vooral te danken aan:
• de eenvoudige en storingsongevoelige
bedrijfsvoering;
• de relatief lage kosten;
• de veelal ingebouwde opslagcapaciteit;
• de betere mogelijkheden voor hergebruik.
Ruimte is veelal de beperkende factor,
daarnaast zullen de milieuhygiënische
aspecten een beperkende factor kunnen
zijn.
Naast directe afvoer van nat of ontwaterd
slib naar de landbouw en de zwarte grondTABEL. I - Overzicht slibajvoer Nederland.
1978

In procenten:
1979
1985

landbouw
overig 'groen'
storten
verbranden
naar zee
diversen

34
15
30
3
13
5

Totaal ton/jr

200.000

41
21
24
2
11
1
230.000

* Thans GP Ecoplan; adviesgroep voor afvalverwerking en milieuwetgeving.

20
20
30-50
13-10

_
_
400.000

Slibcompostering is een methode om ontwaterd zuiveringsslib onder toevoeging van
organische toeslagstoffen (zaagsel, huishoudelijk afval, landbouwafval, ruwe
compost) te stabiliseren, te pasteuriseren
en een gebruikswaarde te geven.
De toeslagstoffen bevorderen de vochtigheid, de luchtdoordringing en de C/Nverhouding waardoor de biologische
stabilisatie in algemene zin bevorderd
wordt. De aanwezigheid van biologische
activiteit betekent:
— consumptie van zuurstof;
— stofwisselingsprocessen met betrekking
tot koolstof, stikstof en fosfor;
— warmte-ontwikkeling waardoor mogelijkheden aanwezig zijn voor vernietiging
van pathogène organismen, onkruid zaad,
e.d.;
— vermindering van de oplosbaarheid van
zware metalen als gevolg van oxidatie;
— afbraak van sommige pesticiden.
Slibcompost is, evenals huisvuilcompost,
in de eerste plaats een grondverbeteringsmiddel waardoor vooral de waterhuishouding in de bodem bevorderd wordt. Daarnaast bezit slibcompost een geringe bemestende waarde door de aanwezigheid
van stikstof en fosfor.
In principe kunnen een drietal compostkwaliteiten onderkend worden:
— Ruwe of ongerijpte compost.
De zuurstofbehoefte bedraagt nog:
± 2,5 1 per kg d.s. per dag.
Stikstof en zwavel gedeeltelijk aanwezig
als ammonium en sulfide. Kans op stankhinder !
— Gerijpte compost.
Zuurstofbehoefte: 0,7 l/kg d.s. per dag.
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Stikstof en zwavel in geoxideerde vorm
aanwezig.
— Verrijkte compost.
Veelal fijn gezeefd gerijpte compost waaraan bemestende stoffen en/of kalk zijn
toegevoegd.
3. Procestechnologische kenmerken
3.1. Procesfactoren
Het composteringsproces wordt voornamelijk beheerst door de factoren temperatuur, vochtgehalte en zuurstofvoorziening.

Voor 'Beltsville' compostering is toepassing
van verschillende 'bulking' toeslagstoffen
noodzakelijk.

variëren, afhankelijk van de fase in het
composteringsproces.
Met kalk geconditioneerd slib zaleen
hogere pH en daarom grotere stikstofverliezen te zien geven.

Verblijftijd:
14 tot 20 dagen.
14 dagen alsminimum voor mechanische
compostering.
20 dagen als minimum voor Beltsvillecompostering.

Zuurstof:
15
Optimale zuurstofconcentratie is5
volume %.
Hogere Oo-concentraties gaan vaak gepaard
met afkoeling.
Luchtbehoefte 20-200m;t peruur perton
slib d.s.

3.2. Toeslagstoffen
De functie vande toeslagstoffen bijhet
composteringsproces kan drieledig zijn:

Porositeit:
Temperatuur:
Maximaal 65°C gedurende enkele dagen,
langere tijd circa 35°C.
Temperatuurverhoging iseengevolgvan
microbiële activiteit (dusvanvocht, lucht,
afmetingen, nutriënten).

Ie koolstofdrager om C / N = 30 te
brengen en vochtgehalte op ± 50% te
brengen;
2e bevorderen vandeporositeit t.b.v. het

Geen kritische factor voor mechanische
compostering vanwege de geforceerde
menging (draaitrommel, etages, etc).
Afb. 2 - Procesparameters compostering Beltsville.
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25 tot 35.Zuiveringsslib bevat vaak een
C/N < 15, daarom kantoevoeging vaneen
koolstofdrager noodzakelijk zijn.
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Vochtigheid in het tecomposteren mengsel
is 50-65%. Water is noodzakelijk voor
de microbiële activiteit, 40 % vochtigheid
wordt beschouwd alseen ondergrens.
Ontwaterd slib vanca.20% d.s.wordt
met behulp van toeslagstoffen droger
gemaakt.
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Afb. 1 - Processchema slibcompostering.
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beluchtingsproces (houtchips, schors, RDF,
etc);
3e enten van het te composteren mengsel
waardoor een snelle start van de microbiologische activiteit.
3.3. Uitgangspunt
Als uitgangspunt voor de slibcompostering
dient bij voorkeur ontwaterd slib. Mineralisatie van het slib is niet noodzakelijk. De
mate van ontwatering is niet kritisch omdat
een bijmenging met toeslagstoffen mogelijk
is.
Kalkconditionering is toelaatbaar, veroorzaakt echter wel een groter N-verlies, doch
immobiliseert daarentegen zware metalen.
Polymeer-conditionering heeft geen nadelige
invloed op de compostering doch wel op
de menging met toeslagstoffen.
3.4. Narijping en opslag
Voor alle systemen geldt een narijping
van circa 3 0 - 6 0 dagen, gedurende welke
tijd de compost zich stabiliseert. Tijdens
de opslagperiode zal het rijpingsproces
zich voortzetten.
4. Wanneer en waarom slib composteren?
4.1. Uitgangspunten
Uitgangspunten voor de keuze tot slibcomposteren kunnen zijn:
— een 'groene' bestemming geven aan het
zuiveringsslib;
— tegengaan van grondstoffenvernietiging;
— een wat kosten betreft aanvaardbaar
slibverwerkingssysteem.
Naast deze uitgangspunten bestaan er
enkele, hierna te behandelen randvoorwaarden welke uiteindelijk de haalbaarheid
bepalen van een slibcomposteringssysteem.
4.2. Een afzetgebied
De behoefte aan bodemstructuur verbeterende meststoffen is zowel in de landbouw, tuinbouw als in de plantsoenensector aanwezig. De kosten (aankoop +
transport) voor toediening van deze organische stoffen zijn echter limiterende
factoren voor grootschalig buik-verbruik.
Wanneer het principe 'de vervuiler betaalt'
ook van toepassing wordt op de slibverwerking dan kan door het grotere, kosteloze compostaanbod de vraag naar dit
grondverbeteringsmiddel toenemen. In
deze situatie zal de prijs van de compost
niet langer bepaald worden door de marktfactoren vraag en aanbod.
Overeenkomstig de ervaringen in Duitsland
kan een compostverbruik geschat worden
van 75 - 100 ton/ha. eenmaal per drie jaar
voor tuinbouw, kwekerijen, wijnbouw.

TABEL II - Gewichtsverhouding op drogestof
van slib en toeslagstoffen.

Systeem

Slib

Externe
toeslagstof

Compostrecycling

1
1

3
4

1
1

1

1

-

1

0.1

2

DAMBACH, TRIGA
BAV
BeltsvilleChipscompost
BeltsvilleCompostrecycling

Voor de Nederlandse situatie is van belang
dat de landbouwkundige toepassing van
compost vooral plaats zal moeten vinden
op zure, humusarme en schrale gronden.
Daarnaast vormt de aanleg, doch vooral
het periodiek onderhoud van sportvelden,
openbare en particuliere groenvoorzieningen
een belangrijke potentiële toepassing.
4.3. Beschikbaarheid van toeslagstoffen
De beschikbaarheid van toeslagstoffen als
houtchips, zaagsel en R D F enerzijds en
de hoedanigheid van het aangeboden slib
anderzijds bepalen de systeemkeuze voor
compostering.
Voor de verschillende composteringssystemen kan de volgende gewichtsverhouding weergegeven worden. (Tabel II)
Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat slibcompostering op zich niet afhankelijk
behoeft te zijn van de ruime aanwezigheid
van externe toeslagstoffen.
4.4. Hoedanigheid zuiveringsslib
Van belang is de mate van ontwatering
van het slib, dus het functioneren van de
slibontwateringsinstallatie. De in 3.3. weergegeven mengverhoudingen zijn gebaseerd
op ontwaterd slib tot 20 à 25 % d.s. Hoe
natter het slib hoe meer droge toeslagstoffen nodig zijn om te komen tot een
± 40 % d.s. mengsel.
Daarnaast kan onvolledig gemineraliseerd
slib afkomstig van overbelaste rwzi's op
deze wijze verwerkt worden tot een
acceptabel produkt.

Het laat zich aanzien dat met kalk geconditioneerd en door filterpersen ontwaterd slib een goed uitgangsprodukt kan
leveren. Er behoeft in deze situatie geen
maximale slibontwatering nagestreefd te
worden. Dus besparingen op chemicaliën
en filterperscapaciteit zouden verwacht
mogen worden.
4.5. Compostkwaliteit
Tijdens de compostering treedt een verlies
op van stikstof, afhankelijk van mineral'isatie van het slib en eventuele aanwezigheid van kalk. Overige aan de organische
stof gebonden meststoffen blijven aanwezig, evenals de verontreinigende stoffen
als zware metalen, PCB's en persistente
gechloreerde koolwaterstoffen. Lindaan en
andere minder persistente koolwaterstoffen
worden voor een belangrijk deel afgebroken.
Door toevoeging van koolstofdrager en/of
bulkingmateriaal kan de concentratie van
de verontreiniging met een factor 2 à 3
afnemen.
Door de zelfverhitting (minimaal 3 dagen
à 65 °C) is de compost gepasteuriseerd.
Een voorbeeld van de compostkwaliteit in
relatie tot de kwaliteit van het oorspronkelijke slib wordt weergegeven door onderstaande tabel. Opvallend hierin is de pHegalisatie, de stikstofafname en de gelijkmatige afname aan concentraties van
zware metalen als gevolg van bijmenging.
Het is duidelijk dat de mate van verontreiniging van het slib tezamen met de
bestemming van het compost een van de
belangrijkste voorwaarden zijn voor de
haalbaarheid van slibcompostering.

5. Methoden van slibcomposteren
5.1. Natuurdifke beluchting
Windrow-systeem
Kenmerken:
— dagelijks omzetten van mengsel
— composteringstijd ± 30 dagen

TABEL III - Samenstelling van primair en uitgegist slib en de
Parameter
pH
water
Org. stof
TKN-N
NHj-N
P
K

Ca
Zn
Cu
Ni

Pb
PCB
Lindaan
DDT

Primair slib

%
%
%

ppm

%

°7o

%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

9,5
78
31
38
1.540
1,5
0.2
1,4
980
420
85
425
0,24
1,22
0,06

corresponderende compost (Beltsville).

Primair
slibcompost

Uitgegist
slib

Uitgegist
slibcompost

6,8
35
23
1,6
235
1,0
0.2
1,4
770
300
55
290
0,17
0,10
0,02

6,5
76
24
2,3
1.210
2,2
0,2
2,0
1.760
725

6,8
35
13
0,9
190
1,0
0,1
2,0
1.000
250

-

575
0,24
0,13

-

-

320
0,25
0,05
0,06
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Type

Kenmerken

Aantal installaties

BAV
systeem Kneer
DANO

Verticale cilinder. Van onderen luchttoevoer
en compostafvoer
Horizontale roterende cilinder, menging
met huisvuil
Verticale etage-reactor luchttoevoer per etage,
compostafvoer onderin. Combinatie met
huisvuil mogelijk
Verticale gecompartimcnteerde cylinder.
Draaibare invoer- en afvoerconstructie.
Luchttoevoer van boven
Beluchting door aanzuigen.
Menging van slib met houtchips.
Geen omzetten van mengsel tijdens compostering.
Stankbestrijding door compostafdekking.
Geen vaste installaties

19
Duitsland/Zweden
9
Zwitserland
3
Duitsland

Dambach Bio-zcl
systeem Schnorr
Triga

EPA-Bsltsville

— gevoelig voor neerslag
— slechte pasteurisatie
— zware mixing-apparatuur
— arbeidsintensief
— veel grondoppervlak nodig: 2 ton
d.s./ha
— stankhinder.
5.2. Geforceerde beluchting
5.2.1. Systemen
5.2.2. Dambach Bio-zellen reactor
(systeem Schnorr)
De BAV- en DANO-systemen zijn thans
alleen nog in produktie voor huisvuilcompostering. Alleen Dambach en Triga
richten zich nog op de zuiveringsslibcompostering. Omdat bij de Dambachinstallatie nog nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden wordt deze installatie uitgebreider behandeld.
De oorspronkelijke Dambach Bio-zellen
reactor bestaat uit een 9,0 m hoge silo
(geïsoleerd) met circa 18 etages. De lucht
wordt onder elke etage toegevoerd en kan
via perforaties in de vloer toetreden tot
de bovenliggende compostlaag. De slib/
zaagselmengsels worden op de bovenste
etage verspreid, waarna na enkele dagen
de etagevloer geklapt wordt en het slibmengsel een etage lager belandt.
De volumeverhouding van het mengsel
bedraagt: 15vol. % ruwe compost, 35 vol.
% zaagsel/gehakseld stro, 50 vol. % slib
à ± 15 % d.s.

Frankrijk
USA
ca. 7
Frankrijk
1

Het toegepaste beluchtingssysteem gaf een
waarborg voor maximale regelmogelijkheden waardoor een zure onvolledige
compostering voorkomen wordt en waardoor goede pasteurisatie van het slib
mogelijk is.
Nadelen van dit oorspronkelijke reactortype zijn:
— de hoge investeringskosten voor een
28-daagse reactor;
— de storingsgevoeligheid van de vele
bewegende delen (etageklappen, luchtkleppen, verspreidingssystemen);
Afb. 3 - DAMBACH

Detail scharnierende vloerdelen.

— de lange verblijftijd van ca. 28 dagen
om een droog gerijpt produkt te krijgen.
Thans onderzoekt men aan een prototype
te Brebach de mogelijkheid om de investeringskosten te reduceren door slechts

Biozellen composteringsinstallatie.
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Afb. 4- TRIGA hygienisateur composteringsinstallatie.
twee etages teinstalleren. Daarnaast wordt
door gebruik temaken van de afvalwarmte
de compostering bij een gemiddeld hogere
temperatuur uitgevoerd. Volgens Dambach
verkrijgt men hierdoor, naeen 14-daagse
composteringstijd, een droog en gerijpt
produkt.
5.2.3. BPA-Beltsville compostering
Het Beltsville-systeem van slibcompostering
berust ophet principe van compostering
van slib metbehulp vantoeslagstoffen die
tevens zorgdragen voor voldoende porositeit.
Door degoede porositeit kan de beluchting
op een eenvoudige wijze plaatsvinden door
middel van luchtaanzuigen. Deafb.op
pag. 406 geeft een duidelijk inzicht in de
opbouw van de composthopen.
De waarde van dit composteringssysleem
is deeenvoud, dehygiënische betrouwbaarheid endeflexibiliteit zowel in de
planfase alsindeexploitatiefase. DeUSEPA beschouwt deze methode van slibcompostering als een 'alternatieve technologie' waarvoor een subsidie wordt verleend van 85 %opde investeringskosten.
Voor een beschrijving van decomposteringsinstallatie kan volstaan worden met
de opsomming van debelangrijkste voorzieningen:

— verhardingen enwerkvloer,
oppervlakte: ± 5tonslib d.s./dag per ha,
verharding: asfalt of gelijkwaardig,
terreinriolering voor neerslagafvoer en
condensaatafvoer;
— voorlader t.b.v. intern transport,
menging en stapeling van de composthopen, eventueel een apart mengapparaat;
— zeef/installatie voor scheiding vande
houtchips endecompost. Dechips kunnen
maximaal 3keer hergebruikt worden,
waarna hetverdwijnt indecompost;
— blowers, voorzien van tijdschakeling
en gekoppeld aandezuigzijde met drainbuizen;
— compostfilters voor de stankbestrijding
van deafgezogen lucht.
De ervaringen in Amerika zijn vooral
gebaseerd opslibcompostering van met
kalk geconditioneerd primair enslecht gestabiliseerd surplusslib.
Omdat dehoutchips door degestegen
vraag duurder werden enomdat niet altijd
voldoende afzetmogelijkheden aanwezig
waren voor decompost zijn experimenten
gestart om een belangrijk deel vande
houtchips tevervangen door ruwe
compost.

De resultaten duiden erop dat combinatie
van RDF-pellets encompostreeycling het
systeem minder afhankelijk maakt van
houtchips. Deverminderde compostproduktie, circa 45 %van oorspronkelijke
produktie, geeft betere mogelijkheden voor
afzet opdelokale markt.
De mate van verontreiniging van hetslib
zal voor deze situatie bepalend zijn voor
de haalbaarheid van een commerciële
afzet.

6. Kosten
[n ditstadium vanhetonderzoek is het
slechts mogelijk een zeer globale indicatie
van dekosten tegeven voor desystemen
DAMBACH enBeltsville.
De Dambach-kosten zijn afkomstig van
informatie van deleverancier en gebaseerd
op een installatie voor 26.000 i.e.en
2,5 ton slib d.s.per dag.De kosten zijn
exclusief grondverwerving, locaal transport
en slibontwatering. Voor Dambach is ca.
Yxhanodig, terwijl voor Beltsville een
Yi haterrein nodigis.
De kosten voor hetBeltsville systeem zijn
herleid van Amerikaanse opgaven voor
een 10 ton/dag installatie.
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STOP
GTO 04
*
STO / 07
LBL 03
PI
LN
RCL 01
*
SQRT
i/x
LN
Q?
PROMPT
STO03

Afb. 5 - Slibcomposteringsysteem EPA Beltsville.
:ï

Compostproduktie: 3,5 m compost
à 550 kg/m».

DAMBACH
— 2,5 ton slib d.s./dag
ƒ2.000.000 —
Beltsvïl'le-slibcompostering
— 2,5ton slib d.s./dag
ƒ 500.000 —

Compostproduktie: 2,0 m 3 compost
à 650 kg/m 3 .
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Jaarlijkse kosten per ton slib d.d.
DAMBACH
Energie, 120 kWh/ton slib
Bediening, 1,0 man/dag à ƒ50.000,Toeslagstoffen, zaagsel à ƒ 15,-/m 3
Onderhoud

ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,-

Subtotaal exploitatie
Afschrijving, 17,5%vaninvestering

ƒ 60,ƒ140,-

Totaal jaarlijkse kosten pertonslib

ƒ200,-

Energie, 20kWh/ton
10liter diesel/ton
Bediening, 1 man à ƒ50.000,Toeslagstoffen, 2.500 ton à ƒ 4 0 , Onderhoud diversen

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Subtotaal exploitatie
Afschrijving installaties, 20%

ƒ 85,ƒ 40,-

Totaal jaarlijkse kosten p. ton slib d.s. ƒ125,-

20,20,40,10,-

Het voor de H P 41 C geschreven programma en een meer algemeen toepasbare
flow-chart zijn tevens opgenomen. De
flow-chart geeft direct het gemanipuleer
met geheugenplaatsen (registers) en subroutines en maakt programmering in
andere zakrekenmachines tot een kleinigheid.

FILTER HLE
SCREENED COWPOST

'static pile' methode.

Investeringen

Hantush 'Well-function' in de pocket
calculator

*

STO08
10
XEQ03
RCL06
STO 00
CLA
K0=
ARCLX
AVIEW
PSE
PSE
PSE
LBL04
T?
PROMPT
1/X

—
10

/

STO 02
5

*

ST + 03
RCL 03
STO 04
XEQ01
3.5688

*

STO 06
XEQ01
—4.35155

XEQ01
4.54946

*

STO + 06
XEQ01
—0.810436

*

STO + 06
XEQ01
1.77536

*

STO + 06
XEQ01
0.268341

*

STO + 06
RCL 02
STO * 06
RTN
LBL 02
EXP(X)
RCL 01
RCL Y

/
+

CHS
EXP (X)
RTN
LBL 01
RCL 03
XEQ 02
STO 05
RCL 04
XEQ 02
STO + 05
RCL 02
STO + 03
STO — 04
RCL 05
RTN
END

*

STO + 06
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