Selectie en gebruik van polyelectrolyten bij ontwatering vanslib
met zeefbandpersen
Voordracht uit de 16e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Slib opnieuw bekeken', gehouden op 7 en 8 mei 1981 aan de TH Delft.

1. Inleiding
De eigenschappen van het slib dat ontstaat
bij de zuivering van afvalwater worden
bepaald door veel factoren, waaronder de
samenstelling van het afvalwater (huishoudelijk, industrieel) en het type van de
rioolwaterzuiveringsinrichting (bedrijfsvoering, aerobe stabilisatie). Ook door de
conditionering, chemisch of thermisch, die
al dan niet wordt voorafgegaan door slibgisting worden de slibeigenschappen beinvloed. Bovengenoemde factoren kunnen
worden gerekend tot het ontslaan en de
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Hierbij wordt gedacht aan de eigenschappen van het al of niet geconditioneerde
slib, de keuze en het gebruik van
condilioneringsmiddelen en het te bereiken
drogestofgehalte na ontwatering.
Het eerste deel van het praktisch onderzoek van dit project is gericht geweest op
het uitgangspunt dat de eigenschappen
van het slib na de biologische zuivering
niet onnodig mogen verslechteren tijdens
de daaropvolgende stappen in de verwerking. In welke mate veranderen bijvoorbeeld de eigenschappen van het niet-geconditioneerde aerobe slib als gevolg van
het verblijf onder anaerobe condities in de
indikker ? Wat zijn de consequenties van
opslag onder anaerobe condities ten aanzien van het chemicaliënverbruik bij conditionering met anorganische en organische
condilioneringsmiddelen ? Voor deze problematiek wordt verwezen naar het
STORA-rapport: 'Onderzoek aan aëroob
gestabiliseerd slib' [2],
Bij de voortzetting van het onderzoek
wordt allereerst aandacht geschonken aan
verbetering van de verwerking van slib
met zeefbandpersen. Het onderzoek aan
aëroob gestabiliseerd slib is in [2] opgenomen; het onderzoek aan uitgegist slib
in relatie tot verwerking met zeefbandpersen wordt thans gerapporteerd.
Over de selectie en het gebruik van polyelectrolyten bij de ontwatering van slib

met zeefbandpersen zal binnen afzienbare
tijd een handleiding verschijnen.
Binnenkort zal een onderzoek aan de slibconditionering met anorganische chemicaliën en de ontwatering op filterpersen
worden gestart.
2. Opzet van het onderzoek
I. Allereerst is nagegaan of met eenvoudige, op het laboratorium uit te voeren,
testen de conditionering en de ontwatering
van slib in de praktijk kan worden gevolgd
en geoptimaliseerd. Hiertoe is uitgegaan
van aëroob gestabiliseerd en uitgegist slib
van een tweetal rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's). Op deze rwzi's wordt het
slib met een zeefbandpers van het merk
Klein, type 15/3 (vlak), ontwaterd.
Er is zowel laboratorium- als praktijkonderzoek uitgevoerd. Het laboratoriumonderzoek omvat onder meer een gestandaardiseerde conditioneringstest alsmede
de bepaling van ontwateringsparameters
(zie hoofdstuk 3). Bij het praktijkonderzoek konden een aantal variabelen in de
ontwatering met de zeefbandpers gewijzigd
worden, Ie weten de bandsnelheid, het
toerental van de conditionerings- of mengtrommel, het type polyelectrolyt en de
dosering van polyelectrolyt. Hierbij is
onderzocht of veranderingen in slibeigenschappen, die gemeten worden met de ont-

Ajb. 1 - Apparatuur voor standaardconditioneringslest (ex. lit. 3j.
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voorbehandeling van het slib. Deze punten
worden in samenhang met de opbouw van
het slib beschreven in het literatuuronderzoek van het door ons in uitvoering zijnde
STORA-project 'Eigenschappen en ontwatering van slib' [1].In dit project wordt
veel nadruk gelegd op de relaties tussen
ontwaleringseigenschappen van slib, met
name na conditionering, en prestaties van
ontwateringsapparatuur.
Uit het literatuuronderzoek is naar voren
gekomen dat het uitvoeren van een aantal
analysemethoden of metingen, zowel met
betrekking lot ontwateringsparameters als
met betrekking tot fysisch-chemische
parameters, van groot nut kunnen zijn
bij het optimaliseren van de slibverwerking. Het streven is om met behulp van de
resultaten van een beperkt aantal, bij
voorkeur eenvoudig uit te voeren, methoden
de slibverwerking met verschillende typen
ontwateringsapparatuur te verbeteren.
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wateringsparameters, in verband staan met
veranderingen in het bereikte einddrogestofgehalte van het slib na ontwatering
met de zeefbandpers.
II. Vervolgens is onderzocht of de bruikbaarheid van de polyelectrolyten op
laboratoriumschaal kan worden vastgesteld;
met andere woorden of polyelectrolyten op
laboratoriumschaal kunnen worden geselecteerd ten behoeve van praktische ontwatering met de genoemde zeefbandpers.
Hiertoe is een vergelijkend onderzoek op
laboratorium- en op praktijkschaal uitgevoerd met een zestal verschillende polyelectrolyten. Dit onderzoek is op beide
slibsoorten uitgevoerd.
III. Na de gunstige resultaten die bij I. en
II. werden bereikt isvervolgens een verdere
studie uitgevoerd naar de mogelijkheden
om polyelectrolyten te selecteren en optimaal te gebruiken bij de ontwatering van
aëroob gestabiliseerd en uitgegist slib op
verschillende typen zeefbandpersen. Hiertoe
zijn de aëroob gestabiliseerde en uitgegiste
slibben van tien rwzi's onderzocht.
Het onderzoek is uitgevoerd als een
momentopname (eenmalig), waarbij uitsluitend laboraloriumtesten zijn uitgevoerd.
Als variabelen bij het laboratoriumonderzoek, in casu de conditionering op
laboratoriumschaal, zijn gebruikt: het type
polyelectrolyt, de polyelectrolytdoscring en
de roertijd.
Bij hel onderzoek is een vijftiental polyelectrolyten (p.e.'s) gebruikt. De keuze van
de p.e.'s is gebaseerd op een variatie in het
percentage positief geladen groepen van
Foto 1: MF1'-methode Büchnertrechter met
plastic folie.

Foto 2: De meetopstelling.

verschillende p.e.'s van één merk. Hiervoor
is Praestol gekozen omdat Praestol 444 K
als standaard-p.e. wordt voorgesteld [3].
Daarnaast zijn de p.e.'s onderzocht die ten
tijde van het onderzoek op de desbetreffende rwzi's in gebruik waren. Dit onderzoek mag of kan derhalve niet worden
uitgelegd als een \ergelijkende conswnententest voor p.e.'s.
Bij het onderzoek is een vijftal verschillende typen zeefbandpers gebruikt. Ook
hiervoor geldt dat het onderzoek niet mag
of kan worden uitgelegd als een vergelijkende consument entest voor zeefbandpersen.
3. Uitvoering
Voor een uitgebreide beschrijving van de
uitvoering van het onderzoek wordt verwezen naar de genoemde literatuuropgaven.
Hier wordt slechts in het kort ingegaan op
de standaardconditioneringstest, de MFTtest en de bepaling van de turbiditeit.
3.1.
Standaardconditioneringstest
Deze test is een bewerking van de
'Recommended standard method for
assessing the conditionability of a municipal
sewage sludge' uit het Final Report, COST
project 68. Sewage Sludge Processing [3].
Apparatuur
Bij de test wordt een bekerglas van 250 ml
(laag formaat) gebruikt, waarin met een
standaardroerder bij 1000 omw./min. wordt
geroerd (zie afb. 1). De afstand van de
roerder tot de bodem bedraagt 15 mm.
Voorts is een zuigerpipet van 20 ml nodig.

Bij de te volgen werkwijze wordt altijd
gewerkt met een gelijk eindvolume (120 ml)
van de slibsuspensie, ongeacht de hoeveelheid polyelectrolyt die toegevoegd wordt.
Flocculantoplossing en -dosering
Er wordt uitgegaan van 100ml slib. De
concentratie van de flocculantoplossing
wordt zo gekozen dat het volume van de
dosering altijd 20 ml bedraagt. Het eindvolume is steeds 120ml. Als standaardpolyelectrolyt is Praestol 444 K gekozen.
Bij andere flocculanten wordt dezelfde
werkwijze gevolgd. Als standaarddoseringen
zijn bij voorkeur 2,5 -5 -7,5 - 10g p.e./kg
drogestof te gebruiken.
Roertijden
Uit de volgende reeks roer- of mengtijden
(1, 2,5, 10,20, 35,50, 80 en 110s) van slib
en flocculant zijn steeds vier roertijden
gekozen, waarna diverse ontwateringsparameters zijn bepaald. De optimale roertijd
is afhankelijk van het type slib, het type
polyelectrolyt en de dosering van polyelectrolyt. (De optimale roertijd is de
roertijd waarbij het hoogste percentage
drogestof met de MFT-test wordt verkregen).
3.2. MFT-test
De door TNO ontwikkelde MFT-test geeft
een indruk van het einddrogestofgehalte
na ontwatering en de snelheid van ontwatering [4].
Werkwijze
De MFT-test omvat een vacuumfiltratie,
die wordt uitgevoerd met behulp van een
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Büchnertrechter ( 0 7cm; filtreerpapier SS
589 2 Weissband) bij een bepaalde druk
(bijv. 0,5 bar) gedurende een vastgestelde
tijd. Hierbij moet vermeden worden dat de
filterkoek scheurt of dat lucht aangezogen
wordt via de rand van de koek. Dit kan
worden gerealiseerd op de volgende eenvoudige wijze. Nadat de filtratie is begonnen wordt een plastic folie losjes en
ruim over de Büchnertrechter gelegd.
Hierop wordt een waterlaagje ( ± 2 cm
dikte) aangebracht, waardoor een goede
aansluiting van het plastic met de bovenzijde van het slib en de binnenkant van
de Büchnertrechter ontstaat (zie foto's).
Na de gekozen tijdsduur wordt de proef
beëindigd en de plastic folie met water
verwijderd.
Snelheid van ontwateren
Als maat voor de snelheid van ontwateren
wordt de afzuigtijd genomen. Dit is de tijd
waarin 60 of 75 ml filtraat wordt verkregen
uitgaande van 120ml slibsuspensie bij
filtratie bij een onderdruk van 0,5 bar.
Indien het filtraatvolume als functie van
de tijd wordt gemeten kan hieruit de
specifieke weerstand bij de ingestelde druk
worden berekend. De afzuigtijd correleert
goed met de specifieke weerstand en de
CST. De afzuigtijd is echter veel gevoeliger
dan de CST en de specifieke weerstand.

wezigheid van kleine slibdeeltjes in de
waterfase. Deze deeltjes spelen een rol bij
de ontwaterbaarheid van het slib. De test
kan worden toegepast op het filtraat uit
de voorontwateringszône van een zeefbandpers of na conditionering op laboratoriumschaal gevolgd door uitlekken van de geconditioneerde slibmassa over een stuk
zeefbandgaas. De turbiditeit wordt gemeten
met een turbiditeitsmeter. (In dit onderzoek
is een Fisher Scientific turbiditeitsmeter
BRT 1000 gebruikt). In de te publiceren
rapporten zal uitgebreid op de turbiditeit
en andere fysisch-chemische parameters
worden ingegaan. Zij geven aanvullende
informatie over de interactie van polyelectrolyt en slib; ze zijn bruikbaar bij de
selectie van polyelectrolyten, maar geven
geen directe uitspraak over het te verwachten drogestofgehalte van het slib na
ontwatering.

4. Resultaten
Van het uitgebreide onderzoek worden de

belangrijkste resultaten op deze plaats vermeld, teneinde de toepasbaarheid van de
gevolgde werkwijzen aan te geven. Het
blijkt namelijk niet alleen mogelijk om
polyelectrolyten te selecteren naar werking,
maar ook kunnen voor een onbekend
zuiveringsslib verwachtingen worden uitgesproken over de bereikbare drogestofgehalten na ontwatering op diverse typen
zeefbandpersen. Hiertoe is slechts een eenvoudig laboratoriumonderzoek uit te
voeren, zoals in hoofdstuk 3.1 en 3.2 is
aangegeven, (karakteriseringsonderzoek).
Hiermede kan tevens worden aangegeven
in hoeverre slechtere ontwateringsresultaten
kunnen worden toegeschreven aan van
'nature' slechte ontwateringseigenschappen
van het slib dan wel aan andere oorzaken
(type p.e., bedrijfsvoering).
4.1.
Karakteriseringsonderzoek
Het onderzoek vindt plaats met Praestol
444K bij 2,5 -5 -7.5 - 10 g p.e./kg d.s. De
MFT-test wordt toegepast op bij verschillende tijden geconditioneerd zuiveringsslib

Afb. 2 - Karakterisering van slibben met standaardconditioneringslest.
Q

aëroob gestabiliseerd slib

~J u i t g e g i s t s l i b
voor nr's zie tabel 1
(0.5bcr, 10min)

Einddrogestofgehalte
In oudere literatuur over slibverwerking
wordt de 'cracking time' vermeld; de tijd
waarin de koek scheurt bij vacuumfiltratie.
Deze bepaling wordt niet meer toegepast,
omdat de nauwkeurigheid en de toepasbaarheid te wensen overlaten. De afzuigtijd
is in dit opzicht beter bruikbaar, terwijl
bij voortzetting van de filtratie volgens de
hier geschetste procedure tevens de persfase en het einddrogestofgehalte onder
controleerbare condities kunnen worden
onderzocht.
Standaardcondities
Zowel de snelheid van ontwateren als het
einddrogestofgehalte worden beïnvloed
door de aangelegde onderdruk en het aanvangsdrogestofgehalte. De tijdsduur van
de test heeft eveneens invloed op het
einddrogestofgehalte [zie hiervoor lit.4].
Als standaardcondities zijn 0,5 bar onderdruk en 10 min filtratie - c.q. perstijd
aangehouden bij een drogestofgehalte van
ca. 35g/l van de slibsuspensie.
De MFT-test is in dit onderzoek toegepast
op slib dat zowel op praktijkschaal als op
laboratoriumschaal werd geconditioneerd.
3.3. Turbiditeitstest
Deze test geeft een indruk van de aan-

• Praestol I U K
( g / k g d.s.)
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T A B E L I - I'raktijkresullaten

N r . rwzi

4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15

Datum

Bunnik
Bunnik
Bunnik
Bunnik
Oisterwijk
Oyen (Oss)

dec. 1978
dec. 1978
dec. 1978
dec. 1978
febr. 1979
febr. 1979

Lelystad
Bunschoten
Nw. Lekkcrland
Utrecht
Utrecht
H o e k v. Holl.
Hoek v. Holl.
Breukelen
Etten
Hilversum-0
Zeist

febr. 1979
maart 1979
maart 1979
nov. 1979
maart 1981
juli 1980
jan. 1981
febr. 1981
febr. 1981
maart 1981
sept. 1980

Evaluatie op basis van
1
2
3
4

behorende

bij de karakterisering

van slibben (afb. 2).

Type
slib

Type
zeefbandpers

Type
p.e.

aëroob
aëroob
aëroob
aëroob
aëroob
prim./
aëroob
aëroob
aëroob
aëroob
uitgegist
uitgegist
uitgegist
uitgegist
uitgegist
uitgegist
uitgegist
uitgegist

Klein 1 5 / 3 (vlak)
Klein 15/3 (vlak)
Klein 15/3 (vlak)
Klein 1 5 / 3 (vlak)
Klein-S 15
Bellmer
Bellmer
Klein 1 5 / 3 (vlak)
Willmes
Klein-S 25
Klein-S 25
Bellmer
Bellmer
Klein 1 0 / 3 (vlak)
Bellmer
Passavant
Klein 15/3 (vlak)

%

g P-e/
k g . d.s.

d.s.

Praestol 444K
Praestol 423K
Praestol A751
Superfloc C454
Zetag 63

5,5
5,5
5,5
5,5
4

12,8
11,2
12,8
12,2
17

Praestol 436K
Sedipur CF900
Praestol K270
Sedipur CF900
Zetag 63
Praestol 421K
Praestol 433K
Superfloc C470
Zet. 6 3 / P . 4 4 4 K
Praestol 436K
Praestol 521K
Zetag 63

10
4,5
3
3,5
3,5
4,5
3.2
3,5
4,9
3.6
3,3
2,5

16
16,5
11
19
27,5
24,4
21,2
19,6
12,5
17,5
18,2
18,8

Opmerking

laboratoriumonderzoek

goed polyelectrolyt, goede menging van p.e. en slib
andere p.e.'s geven betere resultaten, goede menging van p.e. en slib
goede polyelectrolyt, onvoldoende menging van p.e. en slib
andere p.e.'s geven betere resultaten, onvoldoende menging van p.e. en slib

uitgegist slib. De bereikte drogestofgehalten
met de MFT-test wijzen op betere eigenschappen voor het uitgegiste slib, maar er
treedt overlapping met waarnemingen voor
het aëroob gestabiliseerde slib op.De veel
gehoorde algemene uitspraak dat uitgegist
slib zich beter laat ontwateren dan aëroob
gestabiliseerd slib dient in dit opzicht genuanceerd te worden bekeken. Het verdient
naar onze mening devoorkeur eerst de hier
besproken standaardtest (het karakteriseringsonderzoek) uit te voeren en op grond
daarvan te oordelen.

Aëroob gestabiliseerd slib
Van de onderzochte polyelectrolyten zijn
de soorten met het hoogste gehalte aan
positief geladen groepen de beste voor dit
subtype. Praestol 444K behoort hiertoe en
blijkt derhalve geschikt als karakteriseringspolyelectrolyt.

Karakterisering en praktijkresultaten
De gegevens diein de bijbehorende tabel I
zijn opgenomen maken een evaluatie van
de karakterisering naar praktijkresultaten
mogelijk. In de tabel is tevens aangegeven
of volgens het laboratoriumonderzoek op
de rioolwaterzuiveringsinrichting in de
betreffende periode met de beste polyelectrolyt is gewerkt en/of voldoende
menging van polyelectrolyt en slib in de
praktijk heeft plaatsgevonden (zie hiervoor
4.2. en 4.3.). De tabel geeft derhalve
minimaal te bereiken drogestofgehalten
aan bij de bijbehorende condities.

Vergelijking van de typen slib
Uit afb. 2blijkt een groot verschil in de
eigenschappen van de slibben. Het betreffen
momentopnamen (met bijbehorende praktijkresultaten —tabel I) van aëroob en

T A B E L II - Overzicht
Polyelectrolyt

Toepassing
Enkele voorbeelden over de interpretatie
van de karakteriseringsresultaten worden
tot slot gegeven.
I. Slib van de rwzi Bunnik of slib met
overeenkomstige eigenschappen (nr.1)
• thans drogestofgehalte met vlakke zeefbandpers: 12-13%
• verwachte drogestofgehalte met andere
persen: > 17- 19%
(vergelijk nr.2 - Oisterwijk - Klein-S 17 %; nr.6 - Nw.Lekkerland - Willmes 19 %).
II. Slib van de rwzi Bunschoten of slib
met overeenkomstige eigenschappen (nr.5)

(roertijden tussen 1en 110seconden). De
hoogste waarde van het drogestofgehalte
van de MFT-test bij één polyelectrolytdosering wordt opgenomen in de karakteriseringsgrafiek (zieafb. 2).Deze afb. en
tabel I zijn opgesteld naar aanleiding van
de metingen die in dit onderzoek uitgevoerd zijn. Zij geven een koppeling
tussen de karakterisering op laboratoriumschaal en de praktijkresultaten met diverse
typen zeefbandpersen en gebruikte polyelectrolyten ten tijde van het laboratoriumonderzoek.

Uitgegist slib
De genoemde standaardpolyelectrolyt
komt ook bij uitgegist slib in veel gevallen
als goed naar voren. De indruk bestaat
dat de combinatie van deze polyelectrolyt
met uitgegist slib vrij gevoelig is voor de
juiste mengwijze. Toch leent deze polyelectrolyt zich goed als karakteriseringspolyelectrolyt. Eenalgemeen gebruik van
Praestol 444K als standaardpolyelectrolyt
voor aëroob gestabiliseerd en uitgegist slib
is dus gewettigd.

Uit tabel I en afb. 2 blijkt dat hogere
drogestofgehalten worden bereikt naarmate
de drogestofgehalten van de MFT-test
hoger zijn en de niet-vlakke zeefbandpersen
(Bellmer, Willmes, Klein-S, Passavant)
worden toegepast.

van gebruikte

polyelectrolyten
Code

Praestol 444 K.
Praestol 423 K
Praestol 411 K
Praestol A 751
Hercofloc 859
Superfloc C 454
Zetag 63

A
B
C
D
F
1.
C,

Praestol 433 K
Sedipur C F 900

G2
II

• thans drogestofgehalte met vlakke zeefbandpers: ca. 11%
• verwachte drogestofgehalte met andere
persen: > 16%
(vergelijk nr.4 - Lelystad - Bellmer 16,5 % -4,5gp.e./kg d.s.; ennr.3 - Oyen
- Bellmer - 16 % - 10g p.e./kg d.s.!).
III. Slib van de rwzi Hilversum-0 of slib
met overeenkomstige eigenschappen (nr.14)
• thans drogestofgehalte met Passavant
zeefbandpers: 18,2%
• drogestofgehalte moet bij hogerep.e.dosering minimaal 22% kunnen worden
(vergelijk nr. 15 - Zeist - vlakke pers 18,8 %; en nr. 8 - Utrecht - Klein-S 24,4 % ) .
IV. Vergelijking van slibben van de rwzi's
Oyen, Lelystad (nr.3, nr.4)
• deze installaties zijn beide voorzien van
een Bellmer pers
• de slechte eigenschappen van Oyen
(zie afb. 2)worden gecompenseerd door
een zeer hoge dosering aan polyelectrolyt
om ook op 16% d.s.te kunnen uitkomen.
en hun

coden.
Polyelectrolyt
Praestol K 270
Praestol 436 K
Praestol 421 K
Praestol 521 K
Superfloc C 470
Zetag 68
Mengsel van Zet. 63
+ P.444 K (3 : 1)

Code
lv
1.

M
N
O
P
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5 g p.e./kg d.s.

0 10 20

50

(Op de rwzi Hoek van Holland is na het
onderzoek een meer geschikte p.e. (volgens
tabel III) in gebruik genomen, waardoor
het drogestofgehalte van de slibkoek van
de zeefbandpers met 2 à 3 % is toegenomen).

7,5 g p.e./kg d.s.

0 10 20

110

50

4.3. Menging van polyelectrolyt en slib
De vereiste menging van slib en polyelectrolyt is afhankelijk van het type polyelectrolyt en de dosering (zie afb. 3).
Indien in de praktijk geconditioneerd slib
aansluitend wordt nageroerd volgens de
hier beschreven laboratoriumconditioneringsmethode kan worden nagegaan of
(on)voldoende menging van polyelectrolyt
en slib heeft plaatsgevonden. Hiertoe leent
zich de bepaling van het drogestofgehalte
van de MFT-test.

110

- » - roertijd (s)

»- roertijd (s)

Afb. 3 - MFT-metingen
na laboratoriumconditionering
bij verschillende
van polyelectrolyt
(A, B, C, H - slib van rwzi
Lelystad).

roertijden en

doseringen

5. Conclusies

4.2. Selecteren van polyelectrolyten
De gebruikte polyelectrolyten zijn in
tabel II opgenomen. Over de keuze van
de polyelectrolyten is in hoofdstuk 2 reeds
gesproken. Met behulp van de conditioneringstest en de MFT-bepaling, aangevuld
door de turbiditeitsmeting, is voor de
rwzi's Bunnik (aëroob gestabiliseerd slib)
en Zeist (uitgegist slib) nagegaan of selectie
van polyelectrolyten op laboratoriumschaal
en op praktijkschaal dezelfde resultaten
opleveren. Dit bleek wel het geval (zie de
desbetreffende rapporten). Vervolgens
werd in een groot aantal praktijksituaties
aëroob gestabiliseerd slib en uitgegist slib
geëvalueerd op basis van uitsluitend
laboratoriumonderzoek (zie tabel III en
afb. 3).

p.e.'s over een groot doseringsgebied goed
bruikbaar is.

Uit de tabel volgt dat ten tijde van het
onderzoek in acht gevallen met een daarvoor geschikte polyelectrolyt, in drie gevallen met een vrij matige geschikte polyelectrolyt en in één geval met een ongeschikte polyelectrolyt wordt gewerkt. Dit
is geen absoluut waarde-oordeel, maar
betreft de combinatie van polyelectrolyt
en slib. De tabel geeft daarnaast andere
voor de praktijk nuttige informatie. Het
blijkt namelijk dat er in veel gevallen meer
p.e.'s wat de ontwaterbaarheid betreft goed
blijken te voldoen. Met andere woorden:
de bedrijfsvoerder heeft de keus uit een
aantal alternatieven. Het zal duidelijk zijn
dat in dergelijke gevallen behalve verbetering van de ontwaterbaarheid andere
aspecten zoals kostprijs en de hanteerbaarheid van het produkt (oplossen) een rol
zullen spelen. Op grond van deze aspecten
zou wel eens een andere p.e. kunnen
worden geprobeerd of gekozen dan de
thans op de rwzi gebruikte.
De tabel laat tevens zien dat een aantal
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T A B E L III - Selectie van polyelectrolyten
met toegepaste
polyelectrolyten.

op basis van laboratoriumonderzoek
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type

5
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5
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5
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5
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5
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AL
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A
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Oisterwijk
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• Op eenvoudige wijze kunnen polyelectrolyten worden geselecteerd ten behoeve
van de ontwatering van aëroob gestabili-
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* > 90 % van
het maximaal bereikte drogestofgehalte van de MFT-test _ -> p.e. i > goed
8 0 - 9 0 % van het maximaa bereikte drogestofgehalte van de MFT-test
- ^ p.e. s matig
< 80 % van het maximaal bereikte drogestofgehalte van de MFT-test — •> p.e. is slecht

Persfilterontwatering bijlage en hogedruk
Voordracht uit de 16e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Slib opnieuw bekeken', gehouden
op 7 en 8 mei 1981 aan de TH Delft.

seerd en uitgegist slib op zeefbandpersen.
Voor de onderzochte slibben blijkt keuze
uit een aantal goed werkende polyelectrolyten mogelijk. Selectie op meer gronden
dan uitsluitend de werkzaamheid kan
worden overwogen. In dit verband kan
worden gedacht aan de kostprijs en de
hanteerbaarheid van de polyelectrolyt bij
het aanmaken van de gebruiksoplossing.
• Op basis van de MFT-test en de turbiditeitstest kan worden vastgesteld of op
rioolwaterzuiveringsinrichtingen met geschikte polyelectrolyten wordt gewerkt.
Hierbij kan naar voren komen dat de
mengintensiteit tijdens het conditioneren
wellicht onvoldoende is.

1. Inleiding
In opdracht van de STORA is enige jaren
geleden door IMG- en CTI-TNO een studie
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor
slibontwatering tot meer dan 40 % drogestof [lit. 1].Daarin is onder andere naar
voren gekomen dat het inzicht in de vooren nadelen van persfilterontwatering bij
lage en hoge druk vrij beperkt is. Voor het
ontwateren van zuiveringsslib met persfiItersworden zowel lage (circa 7 b a l ais hogedruk (14-15 bar)-installaties gebruikt. In Engeland worden voornamelijk

• Een variabele mengintensiteit bij het
conditioneren is belangrijk. De optimale
mengintensiteit is afhankelijk van het type
polyelectrolyt en de gebruikte dosering.
• Slibben kunnen wat betreft hun ontwateringsmogelijkheden op zeefbandpersen
worden gekarakteriseerd met behulp van
een laboratoriumconditionering bij een
aantal doseringen van Praestol 444 K,
waarbij het percentage drogestof van de
MFT-test wordt bepaald. Dit schept de
mogelijkheid om op eenvoudige wijze
slibben onderling te vergelijken, uitspraken
te doen over de verkregen ontwateringsresultaten bij bestaande installaties en
prognoses te geven over de ontwateringsmogelijkheden van andere 'onbekende'
slibben.
. Het verdient aanbeveling om meer
slibben en slibsoorten te karakteriseren in
relatie tot ontwateringsresultaten teneinde
de bruikbaarheid bij het voorspellen van
ontwateringsmogelijkheden van slibben in
het algemeen te vergroten.
6. Dankwoord
Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit onderzoek. De uitvoerders
zijn hen, met name het personeel van de
betrokken rioolwaterzuiveringsinrichtingen,
zeer erkentelijk voor de bereidwillige
medewerking en hulp.
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lagedrukfilters toegepast, terwijl in Duitsland veelal hogedrukfilters in gebruik zijn.
In 1981 waren in Nederland 12 rioolwaterzuiveringsinrichtingen voorzien van persfilters. Hun gezamenlijke verwerkingscapaciteit bedraagt 4,2 miljoen i.e. [gegevens
ex RIZA].
Gezien de behoefte aan praktische kennis
over de persfilterontwatering, met name
ten aanzien van de keuze van de filtratiedruk, heeft de STORA naar deze problematiek door T N O onderzoek laten
uitvoeren.
Het volledige verslag van het onderzoek is
bij de STORA te verkrijgen [lit. 2]. Deze
publicatie betreft een samenvatting van de
opzet, resultaten en conclusies van het
onderzoek.
2. Opzet van het onderzoek
Het onderzoek omvatte in hoofdzaak ont-

Rwzi

Type slib

Helmond
Katwijk

chemisch geconditioneerd vers slib
chemisch geconditioneerd aëroob
gestabiliseerd
thermisch geconditioneerd

Breda

wateringsexperimenten met een semi-technisch filter, alsmede laboratoriumonderzoek
naar diverse slibontwateringsparameters,
zoals specifieke filtratieweerstand, compressibiliteit, CST en andere. In alle experimenten is uitgegaan van reeds chemisch
of thermisch geconditioneerd slib. De wijze
van conditionering van het slib valt buiten
de vraagstelling van dit project. Het doel
van het onderzoek is uitsluitend de volgende vraag te beantwoorden.
Wat zou voor perstijd en drogestofgehalte
het gevolg zijn wanneer het geconditioneerde slib van een aantal representatieve
rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's)
niet hij de (in de huidige praktijk) toegepaste werkdruk, maar bij hogere of lagere
druk wordt ontwaterd ?
Gekozen slibben
De slibben die in het onderzoek zijn gebruikt waren afkomstig van de rwzi's van
Helmond, Katwijk en Breda.
Werkwijze
Het geconditioneerde slib van de genoemde
rwzi's kon als uitgangsmateriaal worden
genomen voor de diverse onderzoekingen
nadat was vastgesteld dat de eigenschappen
niet veranderden in de tijd tussen monsterneming en laboratorium- c.q. semitechnisch
onderzoek. Op semitechnische schaal werd
derhalve niet geconditioneerd. Uiteraard is
bij de uitvoering van het onderzoek wel
de op de rwzi toegepaste filtratieprocedure
ten aanzien van de snelheid van drukopbouw en perstijd bij de toegepaste werkdruk zo goed mogelijk gevolgd. Een geleidelijke toeneming van de druk bevordert
de opbouw van een goed doorlatende
filterkoek en voorkomt het dichtslaan van
het filterdoek. Onderzoek naar de gevolgen
van de snelheid van drukopbouw op de
perstijd en het drogestofgehalte vallen
buiten de doelstelling van dit onderzoek.
Hierbij gaat het primair om de vraag of
voor een aantal concrete situaties een verandering van de einddruk bij de gegeven
drukopbouw invloed heeft op de prestaties
van de filterpers.
Het slib van de eerder genoemde rwzi's is
elk driemaal binnen een tijdsbestek van
drie à vier maanden onderzocht. De gebruikte (semi-technische) filterpers heeft
tien kamers (25 mm) en 0,87 m 2 filteroppervlakte (Schule, type 250/VI Hyl).
Voor verdere details van het onderzoek
Type
filterpers

Max. werkdruk [bar]

Passavant
Passavant
Johnson Progress
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