Belasting van zuiveringsslib met zware metalen

In zuiveringsslib komen zoals bekend zware
metalen en andere vanuit milieuhygiënisch
oogpunt ongewenste stoffen voor. Veelal
zijn deze stoffen afkomstig van lozingen
van industriële herkomst. Er bestaat echter
onduidelijkheid over de bijdrage van andere
dan industriële bronnen, zoals de huishoudens en het verkeer.
Recentelijk is een Richtlijn voor de toepassing van zuiveringsslib op bouw- en
grasland uitgegeven door de Unie van
Waterschappen. Bij de totstandkoming van
deze Richtlijn is de vraag aan de orde
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Onderzoek: Zn
Totaal aantal M 3 onderzocht: 1971817.5
Aantal meldingen: 479
Hiervan heeft 210924m 3 = 10% minder dan
820 Zn
Aantal meldingen: 46
Histogram variabele :Zn (percentuele verdeling m3)
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Onderzoek: Pb
3

Totaal aantal M onderzocht: 1963613.5
Aantal meldingen: 476
Hiervan heeft 207848.5 m 3 = 10% minder dan
156 Pb
Aantal meldingen: 86
Histogram variabele: Pb(percentuele verdeling m3)
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Onderzoek: Cu
Totaal aantal M 3 onderzocht: 1971233.5
Aantal meldingen: 478
Hiervan heeft 197320 m 3 = 10%, minder dan
222 Cu
Aantal meldingen: 63
Histogram variabele :Cu(percentuele verdeling m3)
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geweest of de gestelde maximale concentraties als onvermijdelijk moeten worden
beschouwd vanwege de vele diffuse lozingen
uit de huishoudens, of dat na sanering van
de industriële lozingen een zuiveringsslib
van betere kwaliteit verkregen kan worden.
Teneinde nader inzicht te verkrijgen in de
belasting van zuiveringsslib van uitsluitend

of vrijwel uitsluitend huishoudelijke herkomst heeft de Stichting Verwijdering Afvalstoffen in opdracht van het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne een
nadere bewerking uitgevoerd van de gegevens met betrekking tot zuiveringsslib in
het jaar 1978 die in het computerbestand
van de SVA zijn opgeslagen.
Voor de metalen zink, lood, chroom,
nikkel, cadmium en kwik is onderzocht wat
het laagst mogelijke gehalte is waaraan
tien procent van het slib kan voldoen.
De totale hoeveelheid geproduceerd slib
bedroeg in 1978 2.470.085 m 3 (HoO (13),
1980, nr. 13).
In de tabellen is de hoeveelheid slib aangegeven waarin het betreffende metaal is
geanalyseerd en het gehalte waaraan
10 procent van het slib voldoet.
Tevens is in histogrammen de percentuele
verdeling van de kwaliteitsklassen aangegeven. De gehalten aan metalen zijn
steeds weergegeven in mg/kg.
Samenvattend kan het volgende overzicht
worden opgesteld, waarin vergeleken wordt
met de in de richtlijn van de Unie van
Waterschappen vermelde maximaal toelaatbare gehaltes.
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Bij de beschouwing van de resultaten moet
bedacht worden dat het hier gaat om een
'fictief' slib. Immers per element is bestudeerd waaraan 10 % van de zuiveringsinrichtingen kan voldoen. Het zal waarschijnlijk zelden voorkomen dat het slib
van een zuiveringsinrichting voor alle
elementen dergelijke lage waarden te zien
geeft.
Vervolg op pagina 130

Onderzoek: Cr

Onderzoek: Ni

Totaal aantal M 3 onderzocht: 1961171.5
Aantal meldingen: 454
Hiervan heeft 208787.5 m 3 = 10% minder dan 25 Cr
Aantal meldingen: 65
Histogram variable: Cr (percentuele verdeling m3)

Totaal aantal M 3 onderzocht: 1960428.5
Aantal meldingen: 476
Hiervan heeft 287835 m 3 = 10% minder dan 17 Ni
Aantal meldingen: 45
Histogram variabele: Ni (percentuele verdeling m3)
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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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