Het voorkomen van sliboverstorten uit nabezinktanks door het gebruik
van vloeibare polymeren

1. Inleiding
Het is bekend, dat van een aantal rioolwaterzuiveringsinrichtingen in Nederland
de nabezinktanks incidenteel effluent
leveren met een zeer hoog gehalte aan
bezinkbare stoffen. Om enig inzicht in de
omvang van dit verschijnsel van sliboverstorten uit nabezinktanks, hetgeen zich
overwegend voordoet tijdens regenwateraanvoer, te verkrijgen, is als onderdeel van
het Stora-project 4.12 'Hydraulische en
technologische aspecten van nabezinktanks'
een enquête gehouden over de werking van
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doende de overbelasting van nabezinktanks
op te heffen, heeft alleen zin wanneer de
polymeren worden toegevoegd aan het slib
dat naar de nabezinktank stroomt, dat wil
zeggen de polymeerdosering dient plaats te
vinden tussen beluchtingstankt en nabezinktank.
Naast de verbetering van de slibbezinkingseigenschappen blijkt dat de ademingssnelheid van het slib niet significant verandert
als gevolg van de polymeerdosering (zie
tabel II). Tomanetz concludeert dan ook,
dat beschadiging van het actief slib door
polymeren niet te verwachten is.
Door Bakker [5] is op de rwzi Oudeschild
de werking van polymeren op praktijkschaal uitgetest. De dosering bedroeg 1g
polymeer per m 3 slib dat naar de nabezinktank stroomt.
Het resultaat was, dat bij de maximale
hydraulische belasting van de nabezinktank
geen overstorting van slib meer optrad.
Bakker stelde tevens vast, dat het effect van
de dosering direct zichtbaar was.
Bij het praktijkonderzoek van Tomanetz
werd ook een momentane verbetering geconstateerd. Het toevoegen van polymeren
tussen beluchtingstank en nabezinktank
veroorzaakte een vrijwel directe daling van
de slibspiegel in de nabezinktank.

wanneer op de betreffende inrichtingen
geen verandering in deze situatie kan
worden gebracht, bijvoorbeeld door verbetering van de slibbezinkingseigenschappen, de capaciteit van de nabezinkfaciliteiten zou moeten worden vergroot.
In dit artikel is een methode beschreven
om het overstorten van slib uit overbelaste
nabezinktanks te voorkomen, door het
toevoegen van polymeren aan het slib dat
naar de nabezinktank stroomt, echter alleen
op die momenten waarop werkelijk sprake
is van overbelasting van de nabezinktank.
De hier beschreven metingen zijn verricht
in het kader van het deelonderzoek 'verbetering van bestaande ronde nabezinktanks'
van het Stora-project 4.12 'Hydraulische
en technologische aspecten van nabezinktanks'. Binnen dit zelfde project zijn reeds
gereedgekomen een literatuurstudie [1], een
enquête over de ontwerpgegevens en bedrijfservaringen van nabezinktanks van 23
rioolwaterzuiveringsinrichtingen in Nederland [2] en is een praktijkonderzoek aan
ronde nabezinktanks [3] nagenoeg gereed.
In de loop van 1981 wordt onderzoek
gedaan aan rechthoekige nabezinktanks.

2. Literatuur
nabezinktanks. De 23 rioolwaterzuiveringsinrichtingen die bij dit onderzoek betrokken
zijn geweest, zijn zowel installaties van het
type extended aeration als laag belast actiefslibinstallaties. 21 installaties zijn uitgerust
met ronde nabezinktanks. Van de 23 bezochte installaties is op slechts 5 nooit
sprake van verlies van grote hoeveelheden
slib. Op 5 installaties, waarvan 1 uitgerust
is met een duikschot voor de overstortrand,
wordt (regelmatig) slib verloren als gevolg
van denitrificatie in de nabezinktanks.
De nabezinktanks van 14 installaties verliezen min of meer frequent grote hoeveelheden slib door overbelasting.
Uit tabel I kan een indruk worden verkregen over de frequentie waarmee sliboverstortingen plaatsvinden.
TABEL I - Frequentie van slibverlies door
overbelasting.
Hoe vaak per
jaar treedt slib- < 10 10< .. < 20 > 20
verlies op?
aantal installaties
(tot. aantal 14) 4

3

Geen
schatting
3

4

Over de verandering van de bezinkingseigenschappen van actiefslib onder invloed
van polymeren, werd gepubliceerd door
Tomanetz et al [4], Bakker [5] en Singer
et al. [6]. De bevindingen van Tomanetz
zijn samengevat in tabel II. Al een geringe
polymeerdosering geeft een vermindering
van het slibbezinkselvolume te zien, bepaald in een maatcylinder van 11,na een
half uur bezinken.
Uit de onderzoeken [4] en [5] blijkt tevens,
dat deze verbetering van bezinkingseigenschappen slechts tijdelijk van aard is. Wordt
slib waaraan polymeer is toegevoegd belucht, dan verdwijnt de verbeterende werking spoedig (zie tabel II).
Tomanetz [4] geeft als verklaring hiervoor,
dat het polymeer mogelijk als substraat
wordt gebruikt of dat de werking van de
polymeren teniet wordt gedaan door de
hoge turbulentiegraad tijdens het beluchten.
Het gebruik van polymeren om de bezinkingseigenschappen te verbeteren en zo-

3. Systeembeschrijving
Het continu doseren van polymeren tussen
beluchtingstank en nabezinktank ter voorkoming van sliboverstorten is niet alleen
een dure zaak, het is ook niet zinvol. De
slibbezinkingseigenschappen behoeven alleen
maar verbeterd te worden wanneer dit
nodig is. Voor de meeste installaties zal
dit het geval zijn wanneer tijdens rwa de
slibspiegel in de nabezinktank zo ver is
gestegen, dat gevaar voor sliboverstorting
dreigt.
Onder droogweercondities is de nabezinktank in de regel onderbelast. Uit onderzoeken aan ronde bezinktanks [3] is gebleken dat de slibspiegel zich in deze
omstandigheden veelal onder de kantdiepte
d.w.z. in de kegel van de nabezinktank
bevindt. Er is dan sprake van een evenwichtssituatie: de aangevoerde hoeveelheid
slib is gelijk aan de door het retourslib-

TABEL II - De invloed van polymeren op de hezinkingseigenschappen en ademingssnelheid van
actief slib[4].
Directe bepaling

Hoewel slechts een klein gedeelte van de
Nederlandse zuiveringsinrichtingen is opgenomen in deze enquête, lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat het verlies van grote
hoeveelheden slib uit nabezinktanks door
overbelasting geen incidenteel verschijnsel
is.
In principe houdt bovenstaande in, dat

Na 1 uur beluchten

Flocculantentoevoeging
mg flocc./l slib

Bezinkselvolume
ml/l

Slibindex
onverdund
ml/g

Ademingssnelheid
mg02/(l .h)

Bezinkselvolume
ml/l

Slibindex
onverdund
ml/g

Ademingssnelheid
mg0 2 /(l. h)

0
0.5
1,0
2.0
3,0

810
700
430
350
280

282
244
150
122
97

192
192
205
188
210

790
760
740
755
620

275
264
258
263
216

222
210
192
180
185
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gemaal teruggevoerde hoeveelheden. Wanneer de grootte van de surplusslibstroom
wordt verwaarloosd betekent dit in formule
vorm dat:

polymeren

- &

(q + q,.)Ga = q i .G r s
(1)
waarin:
q
= afvalwateraanvoer (m 3 /h)
q r = retourslibdebiet (m :i /h)
G a = concentratie onopgeloste bestanddelen in aanvoer nabezinktank (kg/m 3 )
G r s = concentratie onopgeloste bestanddelen in retourslibstroom (kg/m 3 )
Wanneer de afvalwateraanvoer vanuit dwaomstandigheden toeneemt tot de maximale
hoeveelheid tijdens rwa, ontstaat er een
situatie van onbalans. Er stroomt meer
droge stof naar de nabezinktank dan er
wordt afgevoerd.
Dit surplus aan slib wordt in de nabezinktank gebufferd. De slibconcentratie in de
beluchtingstank, G a , zal dalen en de slibspiegel in de nabezinktank stijgt. Als gevolg
van een toenemende dikte van de sliblaag
in de nabezinktank zal ook de retourslibconcentratie, G r s , stijgen. Er zal pas weer
sprake zijn van een nieuwe evenwichtssituatie, wanneer voldaan is aan vergelijking 1.
In die gevallen waarin deze evenwichtssituatie niet wordt bereikt en het netto
slibtransport naar de nabezinktank zorgt
voor een blijvende stijging van de slibspiegel, zal op den duur slib over de overstortranden van de nabezinktank gaan. In
deze situaties kan een tijdig gestarte polymeerdosering welke een momentane verbetering van de slibbezinkingseigenschappen
veroorzaakt de slibspiegel mogelijk tot
staan brengen.
In afb. 1is een principeschets gegeven van
een automatisch geregelde polymeerdoseerinrichting die alleen in werking treedt
wanneer de slibspiegel te ver is gestegen en
gevaar voor slibverlies dreigt.
Op het moment dat de slibspiegel bij slibspiegelmeter A is gekomen (1-1,5 m onder
de waterspiegel), start de polymeerdosering.
Het toevoegen van polymeren zal net zo
lang doorgaan, tot de slibspiegel zich weer
onder niveau A bevindt. Een dergelijk
systeem kan alleen maar functioneren
wanneer:
— de slibspiegel zich onder dwa-condities
niet in de buurt van de slibspiegelmeter
ophoudt. Dit is in de regel het geval [3];
— de polymeren direct gedoseerd kunnen
worden. Dit kan door gebruik te maken
van polymeeroplossingen;
— de polymeren snel genoeg werken en in
de beschikbare tijd de slibspiegel tot staan
brengen of zelfs laten dalen.
Juist ten aanzien van deze laatste voor-

P + q r .Ga
nabezinktank
retourslib

Pr. G rs

Afb. 1 - Principeschets van een automatisch geregelde polymeerdoseerinrichting.

waarde bestond geen zekerheid en waren
proeven op praktijkschaal nodig om dit
vast te stellen.
4. Proefprogramma
Op de rioolwaterzuiveringsinrichting Oss is
op praktijkschaal een viertal experimenten
gedaan, waarmee onderzocht is of een
automatisch geregelde polymeerdoseerinrichting zoals deze in afb. 1is weergegeven zou kunnen functioneren.
In eerste instantie is op basis van laboratoriumproeven een keuze gemaakt uit een
aantal vloeibare polymeren. Daarna is op
praktijkschaal een regenwateraanvoersituatie
gesimuleerd die in de omstandigheden te
Oss zeker tot sliboverstorting zou leiden
en is nagegaan of dit kon worden voorkomen door polymeren te doseren tussen
beluchtingstank en nabezinktank.
De rwzi Oss is een laag belast actiefslibinstallatie met 4 nabezinktanks. De metingen
zijn verricht aan 1nabezinktank, waarvan
de belangrijkste afmetingen in tabel III
zijn gegeven.
TABEL III - Gegevens van de nabezinktanks van
de rwzi Oss.
diameter
41,8 m
oppervlak
1370 m 2
kantdiepte
2,0 m
max. oppervlaktebelasting (ontwerp) 1 m3/(m2 .h)

bevond zich op dat tijdstip circa 2,6-2,8 m
onder de waterspiegel. Als gevolg van het
hoge debiet stijgt de slibspiegel. Op het
moment dat de slibspiegel zich op 1,5 m
onder het wateroppervlak bevindt wordt de
polymeerdosering gestart en het effect
hiervan op de werking van de nabezinktank gemeten. De belangrijkste proefomstandigheden zijn in tabel IV samengevat.
5. Polymeerkeuze
Van de verschillende soorten polymeren,
poedervormig, emulsies en echte oplossingen, komen alleen de laatste in aanmerking voor dit onderzoek, omdat deze
geen oplostijd of rijptijd vergen en onmiddellijk inzetbaar zijn. Vloeibare polymeren zijn 4-6 maanden houdbaar. In
situaties waar men beschikt over een oplosinstallatie voor polymeerpoeders en steeds
enige voorraad aanwezig is voor bijvoorbeeld de slibontwatering zou ook van deze
installatie gebruik gemaakt kunnen worden.
Met labproeven is voor een aantal vloeibare
polymeren de invloed van de grootte van
de polymeerdosering op de bezinkbaarheid
van het actief slib van de rwzi Oss bepaald
(zie tabel V).
Omdat op de rwzi Oss een gerijpte opTABEL V - Geteste vloeibare polymeren.

Het verloop van de vier experimenten was
telkens hetzelfde. Op t= 0 is de wateraanvoer gestart met q = 1375 m 3 /h, resulterend in een hydraulische oppervlaktebelasting van 1m 3 /(m 2 .h). De slibspiegel

Handelsnaam

Fabrikant

Delfloc 63C9
Flocal 3FLC
Nalco N635C
Praestol 185K
Purifloc C40
Sedipur CL930

Hercules
Hercules
Nalco Chemical
Stockhausen/Bayer
DOW Chemical
BASF

TABEL IV - De belangrijkste proefomstandigheden op de rwzi Oss.
q

Proefnr.

<lr

Datum

m3/h

m3/h

80-04-24
80-04-29
80-04-22
80-05-07

1375
1375
1375
1375

850
850
850
850

De dosering is betrokken op q + q.
Het betreft hier de verdunde slibindex.

a

SVI
ml/s

Polymeer-*
dosering g/m3

2,6
2,5
3,0
2,8

220
230
245
220

1,3
2,1
2,6
3,0

G

kg/m :ï

H 2 0(14) 1981,nr. 6

127

was echter geen ruimte gereserveerd voor
een dergelijk uitgebreid testprogramma.
1000

6. Proefopstelling
900

Een schematisch overzicht van de gebruikte
proefopstelling voor de praktijkexperimenten is in afb. 3 weergegeven.

800'

Vanuit een voorraadvat werd met behulp
van een lobbenpomp (Verpovol pd 11-20S)
capaciteit 10-200 l/h, een onverdunde
polymeeroplossing (circa 6 gew. %) gedoseerd en in line gemengd met effluent.
Het effluentdebiet is zodanig ingesteld dat
de polymeerconcentratie na de statische
menger 0,1-0,5 gew. % is.

700

600

Het debiet werd gemeten met behulp van
een rotameter. De 4 doseerpunten, op een
onderlinge afstand van 0,3 m, bevinden
zich 1m boven het uit de aeratietank naar
de nabezinktank overstortende actief slib.
Aangenomen is, dat voldoende menging van
actief slib en polymeer optreedt in de
aanvoerleiding en de inlooptrommel van de
nabezinktank.

500

400

De hoogte van de slibspiegel werd gemeten
met behulp van een foto-elektrische sonde
(eigenbouw). Voor het bepalen van de
droge stofconcentraties in de diverse
monsters is gebruik gemaakt van een slibconcentratiemeter, Eurcontrol type MEX 2.
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Afb. 2 - De slibvolumina, na 30 minuten bezinken in een maatcylinder van 1l. Slib van de rwzi Oss.

lossing van het poedervormige praestol
423K aanwezig was ten behoeve van de
slibontwatering is ook het effect van dit
polymeer bepaald.
De bezinkeigenschappen van het slib zijn
telkens uitgedrukt in het bezinkselvolume
na 30 minuten bepaald in een maatcylinder
van 11.De volgende procedure is daarbij
gevolgd. Het vloeibare polymeer, met een
concentratie van 0,05 gew. % werd in de
maatcylinder gepipetteerd waarna het slib
werd toegevoegd.
Na 1minuut roeren werd het slib weggezet
om te bezinken. De toegepaste doseringen
waren 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 3,0 mg
actief materiaal/l slib.
De resultaten van de bezinkproeven zijn
weergegeven in afb. 2. Op grond van deze
resultaten is voor de vier praktijkexperimenten gebruik gemaakt van Purifloc C40.
Overigens is het in het geheel niet zeker

of het polymeer dat onder lab-omstandigheden de beste resultaten geeft, dit onder
de geheel andere condities in de nabezinktank ook zal doen. De keuze kan daarom
het beste worden gedaan op basis van
praktijkexperimenten. Binnen dit project

Om de invloed van de polymeerdosering
op de werking van de nabezinktank te
kunnen bepalen is tijdens de uitvoering
van de vier experimenten het verloop van
de slibspiegel gevolgd en zijn de droge stofconcentraties bepaald in de aanvoer van
de nabezinktank en in het retourslib. Voor
de experimenten 1-4 is dit weergegeven in
resp. afb. 4-7. Tevens is nagegaan op welke
wijze het slib in de nabezinktank werd
gebufferd. Hiertoe werd op geregelde tijden
het verloop van de droge stofconcentratie
over de hoogte van de nabezinktank op
verschillende plaatsen gemeten.

Afb. 3 - Schematisch overzicht van de voor de praktijkproeven gebruikte opstelling.
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TABEL VI - Stijgsnelheid van de slibspiegel, v .,
vóór en na polymeerdosering.

/ ''

start
polym eerdos äfing

•

Meting

100
S iboverï tort

1

t

80

O

'-/

*

9 llibipi«gel

^

û G „

+

+ Ga

1
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Polymeerdosering
g/m 3

V
S1
vóór dosering
m/uur

na dosering
m/uur

1,3
2.1
2,6
3,0

0,56
0,44
0,47
0,56

0,49
0,13
0,00
0,09

TABEL VTI - Slibbuffering in de nabezinktank
vóór polymeerdosering.
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Afb. 4 - Het verloop van de belangrijkste procesparameters tijdens meting 1. polymeerdosering
1,3g\m3 slib.
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dosering zijn weergegeven in tabel VI
en afb. 8.
De geringe gemiddelde stijgsnelheid bij
proef 4 is veroorzaakt door enige na-ijling
in het eerste uur na aanvang van de
dosering. Daarna is ook bij deze meting de
slibspiegel niet verder gestegen.
Dat de slibspiegel bij experiment 3 en 4
tot stilstand is gekomen betekent nog niet,
dat direct sprake is van een nieuwe
evenwichtssituatie. Nog steeds wordt meer
slib in de nabezinktank gebracht dan er
door het retourslibgemaal aan wordt
onttrokken.
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Uit droge stofconcentratieprofielen over de
nabezinktank blijkt, dat bij de hogere
polymeerdoseringen het surplus aan slib
wordt gebufferd door concentratieverhoging van het reeds in de slibzone aanwezige
slib. G r l neemt geleidelijk toe, tot zich een
nieuwe evenwichtssituatie heeft ingesteld.
Dit is een proces van vele uren en bij de
hier beschreven experimenten had dit evenwicht zich nog niet ingesteld.
Bij de lagere polymeerdoseringen blijkt,
dat het surplus aan slib niet volledig kan
worden opgevangen door concentratieverhoging in de bestaande slibzone. De slibspiegel zal dus blijven stijgen, zij het met
geringere snelheid.

ijd in uren -*•

Afb. 5 - Het verloop van de belangrijkste procesparameters tijdens meting 2. polymeerdosering
2,1 g/m3 slib.

Bij alle experimenten stijgt de slibspiegel
vóór de polymeerdosering als gevolg van
de hoge belasting met een snelheid van
circa 0,5 m/uur (zie tabel VI).
Deze slibspiegelstijging geeft aan dat de
slibtoevoer naar de nabezinktank groter is
dan de afvoer. In tabel VII is dit verschil,
zijnde (q + q,.) G a —q,G l s , aangegeven op

het moment dat de slibspiegel zich op circa
1,5 m onder het wateroppervlak bevindt.
Nadat de polymeerdosering is gestart,
ondergaat de slibspiegelstijgsnelheid een
verandering. Deze verandering komt, behoudens bij meting 4, vrij snel tot stand.
De stijgsnelheden bepaald uit alle waarnemingen na aanvang van de polymeer-

De resultaten geven aan, dat onder de
omstandigheden op de rwzi Oss, met een
polymeerdosering rond 2,5-3 g/m 3 , die
wordt ingezet op het moment dat de slibspiegel zich op 1,5m onder het wateroppervlak bevindt, de slibspiegel tijdig tot
stilstand kan worden gebracht en het overstorten van slib kan worden voorkomen.
Bij lagere doseringen zal de stijgingssnelheid
van de slibspiegel afnemen, echter bij
voldoende lang aanhouden van deze belastingsituatie moet, zij het met enig uitstel,
rekening worden gehouden met het overstorten van slib.
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Afb. 8 - De slibspiegelstijgsnelheid na aanvang
van de polymeerdosering.
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tijd in urtn -•>

— polymeervoorraad voor 15 uur
— verdunningswater wordt onttrokken
aan de terreinwaterleiding.

Afb. 6 - Het verloop van de belangrijkste procesparameters tijdens meetserie 3. polymeerdosering
2,6 g\m" slib.
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8.2. Chemicaiïênkosten
De chemicaliënkosten worden bepaald door
het aantal uren dat de polymeerdoseerinstallatie in werking is, de benodigde
dosering in g/m 3 slib en de hoeveelheid te
behandelen slib.
Afb. 9 - Polymeerkosten in gulden per inwoner
per jaar, afhankelijk van dosering en aantal
bedrijfsuren.

ijd in uren • •

0.4
3 g/m

Afb. 7 - Het verloop van de belangrijkste procesparameters tijdens meetserie 4. polymeerdosering
3,0 gjm* slib.

8. Kosten
De kosten bestaan uit de investeringen voor
de benodigde doseer- en regelapparatuur
en de aanschaf van polymeren.
8.1 Investeringen
Hieronder zijn de investeringskosten geraamd voor een automatisch geregelde
polymeerdoseerinstallatie voor een zuive-

0.3

/2g/m3

ringsinrichting met een hydraulische capaciteit van 1200 m s / h en 1 nabezinktank.
De volgende uitgangspunten zijn verder
gebruikt:
- qr = 6 0 0 m 3 / h ( 5 0 % )
— polymeerdosering 3g/m 3 (betrokken
op q + q,.)
— polymeerconcentratie 6 gew. %
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In afb. 9 zijn de chemicaliënkosten per i.e.
per jaar weergegeven met als uitgangspunten:
— prijs polymeren: ƒ20,—/kg actief
materiaal
- q rwa : 30 1/(i.e.h.)
- q,. : 151 (i.e.h.)
Een schatting van het aantal bedrijfsuren
zou gemaakt kunnen worden uit het aantal
malen dat slibverlies op installaties voorkomt (zietabel I) en het aantal uren dat
zo'n overstorting duurt.
Een frequentie van 10-15 per jaar eneen
aangenomen duur van 10uur per overstorting resulteert in 100-150 bedrijfsuren
per jaar.
De polymeerkosten bedragen dan ƒ0,20ƒ0,40 per inwoner per jaar.

9. Samenvatting en conclusies
— Uit een enquête over dewerking van
nabezinktanks, die in het kader van het
Stora-project 4.12 'Hydraulische en technologische aspecten van nabezinktanks' is
gehouden, bleek dat op 14van de 23 onderzochte zuiveringsinrichtingen de nabezinktanks min of meer frequent grote hoeveelheden slib verloren door overbelasting. Op
grond hiervan isgeconcludeerd dat het
verlies van slib uit nabezinktanks geen
incidenteel verschijnsel is.
— Uit bezinkproeven met slib van de rwzi
Oss isgebleken, dat de bezinkingseigenschappen van het slib verbeterd konden
worden door geringe hoeveelheden polymeren. In dit onderzoek is het effect van
een zestal verschillende vloeibare polymeren
bepaald, bij doseringen van 0,5-3g/m 3 slib.
— Een systeem isvoorgesteld om slibverlies uit nabezinktanks te voorkomen door
de bezinkingseigenschappen van het naar
de nabezinktank stromende actief slib met
behulp van polymeren tijdelijk te verbeteren.
Polymeren worden alleen toegevoegd,
wanneer de slibspiegel in de nabezinktank
zo ver isgestegen, dat gevaar voor sliboverstorting dreigt.
De polymeerdoseerinstallatie wordt automatisch in- en uitgeschakeld door een slibspiegelmeter diezich in de nabezinktank
bevindt.
Omdat de polymeren direct inzetbaar
moeten zijn, komen in principe alleen
vloeibare polymeren voor dit doel in aanmerking.
— Op de rwzi Oss is dit systeem op
praktijkschaal uitgetest in een nabezinktank
0 = 41,8m.
Er is eenregenweersituatie gesimuleerd, die
zeker zou leiden tot het overstorten van

slib uit de nabezinktank. Nagegaan isof
door het doseren van polymeren tussen
aeratietank en nabezinktank, het overstorten
van slib kan worden voorkomen.
De polymeerdoseerinstallatie werd pas
gestart op het moment dat de slibspiegel
zich op 1,5m onder het wateroppervlak
bevond.
— De resultaten van de proeven geven aan
dat met het hier voorgestelde automatisch
geregelde polymeerdoseersysteem, onder de
omstandigheden te Oss,met een dosering
van 2,5-3g polymeer/m 3 slib het overstorten van slib kon worden voorkomen.
— De investeringskosten van een automatisch geregelde polymeerdoseerinstallatie
zijn laag.
Voor eenzuiveringsinrichting met 1nabezinktank zijn deze geschat op ƒ 17.000,—.
De polymeerkosten zelf zijn bij 100-150
bedrijfsuren van dedoseerinstallatie geschat
op ƒ0,20 - ƒ0,40 per inwoner per jaar.
— Gezien de beperkte ervaring met dit
systeem ishet noodzakelijk, alvorens ervan
gebruik te maken op andere zuiveringsinrichtingen, het op de betreffende inrichting uit te testen.
10. Dankwoord
Eenieder die meegewerkt heeft aan de
totstandkoming van dit project zijn wij
erkentelijk, in het bijzonder het personeel
van de zuiveringsinstallatie Oss,voor hun
bereidwillige samenwerking tijdens de
uitvoering van de experimenten.
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Belasting vanzuiveringsslib met
zware metalen
Toch is het opmerkelijk dat de belasting
van zuiveringsslib met zware metalen aanzienlijk lager uitvalt dan de toegestane
gehalten in de richtlijn voor toepassing op
bouw- en grasland, waarbij moet worden
aangetekend dat per element duidelijke
verschillen optreden. Zo isvoor zink de
belasting ± -/-, van de toegestane concentratie, terwijl deze voor bv. chroom VÏO
bedraagt.
Het lijkt wenselijk de resultaten van dit
onderzoek nader te bestuderen, teneinde
meer inzicht te krijgen in de factoren die
de belasting van zuiveringsslib met zware
metalen bepalen.
Onderzoek: Cd
Totaal aantal M 3 onderzocht: 1964197.5
Aantal meldingen: 477
Hiervan heeft 199210 m 3 = 10% minder dan 3 Cd
Aantal meldingen: 57
Histogram variabele:Cd(percentuele verdeling m3)
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Onderzoek:H g

Totaal aantal M 3 onderzocht: 1301121
Aantal meldingen: 250
Hiervan heeft 131841 m 3 = 10% minder dan OHg
Aantal meldingen: 16
Histogram variabele: Hg(percentuele verdeling m3)
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