Slibindikking door zwaartekracht* (I): theoretische grondslagen

1. Inleiding
Voor het biologische afvalwaterslib zijn
er talloze mogelijkheden voor verwerking,
variërend van het direkte gebruik als meststof in de landbouw tot zeer geavanceerde
verbrandingstechnieken.
Alle methodes hebben echter gemeen dat ze
een vrij groot percentage uitmaken van de
totale zuiveringskosten. Dit geldt ook voor
de relatief eenvoudige methode van verspreiding over landbouwgronden, omdat
hierbij de vervoerskosten een steeds belangrijker factor zullen vormen.
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Voor de kosten van slibbehandeling op een
rioolwaterzuiveringsinrichting worden de
volgende percentages van de totale jaarlijkse lasten vermeld: 25 tot 50 % [1],
40 tot 50 % [2],25 tot 30 % [3].
Als eerste stap in de slibbehandeling wordt
veelvuldig indikking toegepast. De inschakeling van een indikker voor een anaërobe
slibgisting betekent dat het volume van de
gistingstank veel kleiner kan zijn, uitgaande
van een bepaalde drogestofbelasting. Dat
indikken hier een belangrijke kostenbesparing geeft is aangetoond door Stalmann [4].
Omdat de kostenfactor voor andere slibbehandelingsmethoden zoals conditionering,
ontwatering, droging, verbranding en
transport aanzienlijk verkleind wordt bij
verwerking van meer geconcentreerd slib,
kan ook dan slibindikking kostenbesparend
zijn.
Van de verschillende indikmogelijkneden
wordt gravitatie-indikking, slibindikking
door zwaartekracht, het meest toegepast.
In dit artikel worden de belangrijkste
theoretische grondslagen van de gravitatieindikking beschreven. In een vervolgartikel zullen enige ontwerpgrondslagen
worden behandeld, waarbij meermalen
verwezen wordt naar de hierna volgende
theorie.
2. Algemene beschouwingen
Het indikken van een suspensie zal met
verschillende oogmerken geschieden, afhankelijk van het proces waarvan het deel
uitmaakt.
In de industrie bouwt men indikkers om
bijv. een bepaald produkt terug te winnen.
* Uitgebreidere informatie over de gravitatieindikking is te vinden in een recent verschenen
STORA-rapport, getiteld 'Slibindikking door
zwaartekracht-grondslagen'.

Ten geleide

laag f,
drogestof

In het kader van het STORA-onderzoek
op het gebied van slibindikking zijn drie
deelprojecten uitgevoerd: een literatuuronderzoek, een inventarisatie van de ervaring met slibindikkers in Nederland en een
experimenteel onderzoek.
Theoretische beschouwingen over het
indikproces zijn veelal gebaseerd op sterk
vereenvoudigde natuurkundige modellen
met een beperkte waarde voor de praktijk.
Daarenboven zijn vele proeven alleen op
laboratoriumschaal uitgevoerd.
Daarom is bij het STORA-project weinig
aandacht besteed aan de theorie; in plaats
daarvan besloot de begeleidingscommissie
ir. R. G. Veldkamp, werkzaam bij de
Vakgroep Gezondheidstechniek van de
Technische Hogeschool te Delft, de publicatiekosten te vergoeden van een literatuurstudie waarin de theoretische aspecten van
het slibindikkingsproces ruimschoots aandacht zouden ontvangen.
Het resultaat van deze gang van zaken is
dit artikel waarin de auteur zich heeft
beperkt tot gravitatie-indikking, indikking
door bezinking onder invloed van de
zwaartekracht. Deze methode wordt in
Nederland het meest toegepast.
Tenslotte impliceert de benadering van de
begeleidingscommissie dat noch zij, noch de
Onderzoekadviescommissie van de STORA
op energerlei wijze bij de uitvoering van
deze studie betrokken zijn geweest; de verantwoordelijkheid hiervoor berust geheel
bij de initiatiefnemer en auteur.
DRS. J. F. NOORTHOORN VAN DER KRUIJFF

In de drinkwaterbereiding en de afvalwaterzuivering bouwt men indikkers met
de bedoeling om het watergehalte van het
slib drastisch te verminderen.
De scheiding vaste stof -vloeistof wordt in
de afvalwaterzuivering op diverse plaatsen
toegepast waarvoor zowel bezinktanks als
indikkers worden gebruikt. In principe
vindt in elke bezinktank zowel bezinking als
indikking plaats, met als gevolg dat in de
literatuur aan het begrip indikking verschillende betekenissen worden toegekend.
Een bezinktank, bijv. een nabezinktank voor
actiefslib, heeft als primaire functie het
produceren van een helder effluent waarin
zo weinig mogelijk drogestof voorkomt.
Secundair vindt er onderin de nabezinktank ook indikking plaats. Een indikker
heeft als primaire functie het leveren van
slib met een zo hoog mogelijke concentratie
drogestof; het tegengaan van verontreinigingen in het effluent van een indikker is
van minder belang omdat deze stroom
wordt teruggevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinrichting. Het verband tussen de
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Afb. 1 - Overzicht soorten bezinking.

verschillende soorten bezinking die op
kunnen treden is schematisch weergegevc
in afb. 1.
De linkerzijde van het diagram is represet
tatief voor discrete deeltjes met weinig
neiging tot uitvlokking, de rechterzijde
voor flocculente deeltjes. De verdunning
vertikaal uitgezet. Men onderscheidt drie
gebieden. Voor grote verdunningen bezin
ken de deeltjes volgens de vrije bezinking
hetzij als discrete deeltjes, hetzij als afzoi
derlijke vlokjes. Tijdens dit type bezinkin,
bestaat er geen scherpe scheiding tussen
bezinkende deeltjes en het bovenstaande
water. Grotere deeltjes bezinken sneller d;
kleinere en tijdens het bezinken ontstaat
een concentratiegradiënt over de hoogte.
Voor meer geconcentreerde suspensies
bevinden de deeltjes zich dichter op elkaa
en wijzigt het beeld van de bezinking: er
ontstaat nu een scherpe scheiding tussen]
bezinkende slib en het bovenstaande wati
Hiervoor is een aantal oorzaken aan te
geven die er gezamenlijk op neerkomen c
grotere deeltjes worden vertraagd en
kleinere worden versneld [5]. In het geva
van flocculente deeltjes ontstaan er vlokl
van dezelfde afmeting of er ontstaat een
vlokkenstructuur waarin de kleinere vlok;
worden ingekapseld tussen de grotere [6'
Het gevolg is dat de gehele suspensie geli
matig naar beneden beweegt. Dit wordt
genoemd gehinderde bezinking of zonebezinking. Dit type bezinking treedt altij
op bij indikking.
Voor nog meer geconcentreerde suspensif
wordt het proces beschreven met de term
compressie of indikking. Hierbij is er nie
langer sprake van werkelijke bezinking
omdat voor hoge concentraties de deeltje
met elkaar in contact komen. Op dat
moment wordt in een bepaalde laag het
gewicht van de erboven liggende lagen vo
een deel mechanisch ondersteund door
krachten tussen de deeltjes onderling. Een
verdere daling van de slibspiegel is het
gevolg van de opwaartse verplaatsing van
water.
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it deze inleiding zal het duidelijk zijn
it er zich gedurende indikking 2 processen
"spelen: bezinking en compressie. Een groot
intal onderzoekers heeft het indikken
ïtracht te beschrijven vanuit de bezinking,
i beperkte mate is de compressie beschre;n en incidenteel is gepoogd het gehele
Ldikproces in één mathematisch model te
itten.
ï het volgende worden de diverse theorieën
îhandeld in een min of meer chronolosche volgorde, waarbij een scheiding is
îmaakt tussen de bezinking en de com'essie.
De theorie van Coe & Clevenger
i 1916 is door Coe & Clevenger [7] de
•ondslag gelegd voor de berekening van
ibindikkers. Zij hebben een verband gelegd
ssen batch-bezinkproeven en continudikking. Coe & Clevenger gingen er stilvijgend van uit dat in een in bedrijf zijnde
dikker de bezinksnelheid een functie is
in alleen de slibconcentratie.
i een indikker komen op grotere diepten
eeds hogere concentraties drogestof voor.
Ike laag heeft een bepaalde doorvoeripaciteit, ook wel genoemd de flux, zijnde
;t aantal deeltjes dat (of de hoeveelheid
•ogestof die) per m 2 en per uur passeert.
ij vonden dat wanneer een laag een lagere
jorvoercapaciteit had dan de laag er
ak boven, het niet mogelijk was om
•ogestof met dezelfde snelheid af te voeren
s waarmee het werd aangevoerd. Als dit
:t geval is zal de laag in dikte toenemen,
mgekeerd is het mogelijk dat een laag in
lat is meer drogestof door te laten dan
t de erboven liggende laag wordt aange>erd, zodat de laag steeds dunner zal
orden en na enige tijd is verdwenen,
ings experimentele weg werd een formule
geleid waarmee de doorvoercapaciteit G
tor drogestof kan worden berekend:
(1)

ierin is G de mate waarin een laag met
n bepaalde concentratie q en een bezinkelheid v; deeltjes laat passeren in een
ntinu werkende indikker tot een eindncentratie c u . Bovenstaande formule
irmt de grondslag voor de bepaling van
t oppervlak A van een indikker. Dit
oet voldoende groot zijn om ervoor te
rgen dat de aangevoerde hoeveelheid
oge stof Q 0 c 0 niet tegengehouden wordt
ior de minimum doorvoercapaciteit G L
n een bepaalde laag:
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4. De theorie van Kynch
De veronderstellingen van Coe & Clevenger
zijn veel later mathematisch geformuleerd
door Kynch [8].
Voor zijn theorie gaat hij uit van de
volgende basisveronderstelling: de bezinksnelheid op ieder punt is alleen afhankelijk
van de plaatselijke concentratie, ongeacht
het verloop van de concentratie.
Verder wordt aangenomen dat er geen
compressieverschijnselen optreden, dat de
wandeffecten zijn te verwaarlozen en dat
de deeltjes gelijkvormig en even groot zijn.
In de afleiding wordt gebruik gemaakt van
het begrip deeltjesflux S, zijnde het aantal
deeltjes dat een horizontaal vlak per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid passeert:
S = cv
(4)
S wordt dus op iedere hoogte bepaald door
de deeltjesconcentratie. Als S varieert met
de hoogte h, dan moet ook de concentratie
veranderen. Wanneer deze verandering
continu is kan er een continuïteitsvergelijking worden opgesteld voor een laagje dh,
waarbij het verschil tussen de in- en uitgaande flux gelijk moet zijn aan de
concentratietoename. Per oppervlakteeenheid wordt deze vergelijking:
Sc SS
- =St Sh

(5)

Wanneer vgl.4 hierin wordt gesubstitueerd:
Sc
Sc
— + v* — = 0
(6)
St
Sh
Hierin is:
dS
(7)
de
In een diagram kan de hoogte h van de
slibkolom (of ook: de daling van de slibspiegel) tegen de tijd t worden uitgezet,
zodat de helling van een lijn in een dergelijk
diagram een snelheid voorstelt. Indien in
dit h-t-diagram en iso-concentratieüjn
wordt getekend, dan geldt voor 2 punten
op een dergelijke lijn met de coördinaten
(h, t) en (h + dh, t + dt):
Sc

— dh + — dt = 0
Sh
St
Substitutie van vgl. 6 geeft:
dh
— ^ v*
dt
Omdat langs de lijn de concentratie con
stant is, is ook v* constant, dus is dit de

Van A naar Bzakt de slibspiegel met een
constante snelheid. In het gedeelte OAB
zijn de iso-concentratielijnen volgens vgl.8
getrokken en deze lijnen lopen evenwijdig.
Gedeelte AB is een rechte lijn. OB is de lijn
waarvan de helling de snelheid voorstelt,
waarmee de beginconcentratie zich naar
boven beweegt. In punt B bereikt deze concentratie de slibspiegel, zodat na dit punt
de bezinksnelheid van de slibspiegel zal
afnemen tot de maximale concentratie is
bereikt in punt C. In het gedeelte OBC zijn
lijnen getekend die vanuit de oorsprong
Afb. 2 - Beànkcurve volgens Kynch.

c (h + dh, t -f dt) = c (h, t)
Sc

vergelijking van een rechte lijn met helling
v*. Wat is nu de betekenis van een dergelijke lijn?
In een batch-proef, uitgaande van een
uniforme suspensie, zullen aanvankelijk
alle deeltjes bezinken met dezelfde snelheid.
Wanneer deeltjes de bodem bereiken zal
zich daar een laag met een hogere concentratie opbouwen. Elk deeltje moet op zijn
weg naar beneden deze laag en daaronder
ook de nog hogere concentraties doorlopen.
Wanneer in een van deze lagen met een
bepaalde concentratie de doorvoercapaciteit
kleiner is dan die van de juist erboven
liggende laag betekent dit dat er een zone
van die bepaalde concentratie wordt opgebouwd omdat de deeltjes er minder gauw
doorheen zakken dan de snelheid waarmee
ze deze laag bereiken. Vgl. [8] geeft de
opwaartse snelheid waarmee zo'n laag
wordt opgebouwd. Voor een bepaalde concentratie is deze snelheid constant. Hoe
hoger de concentraties, des te lager is de
opwaartse snelheid waarmee deze concentraties zich naar boven bewegen. Op een
gegeven ogenblik zal een laag met een
hogere concentratie de slibspiegel bereiken,
waardoor de bezinksnelheid van de slibspiegel zal verminderen. Dit is grafisch weergegeven in afb. 2. De kromme ABC geeft
de daling van de slibspiegel in de tijd,
waarbij als uitgangspunt is genomen een
suspensie met een uniforme beginconcentratie.

(8)
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concentraties isdeflux klein envoor zeer
hoge concentraties isdeflux eveneens klein
omdat debezinksnelheid zeer gering is.
Ertussen ligt een optimum.
De transportflux G t ishetgevolg van een
over degehele indikker neerwaartse snelheid
u door het afpompen van ingedikt slib:

constantebezinksnelheid

Gt = ciU
'°

(11)

Voor eenindikker metoppervlakte Aen
een aftapdebiet Q u is

afnemende bezinksnelheid
lepedeelte
afn.bezinksnelheid
2egedeelte

u = Qu/A
"d

ti.jd

Afb. 4- Bezinkfluxcurve.

Afb. 3- Bezinkcurve zonder vlokvormingsperiode.

concentratie

Afb. 7- Constructie van Yoshioka.

uitwaaieren. Zebehoren bij een steeds
hogere concentratie. De lijn OC steltde
stijging van demaximale concentratie voor
en napunt Cloopt debezinkcurve horizontaal.

De transportflux G t varieert lineair met
concentratie en wordt grafisch uitgezet <
rechte lijn volgens afb. 5.
De totale flux verkrijgt men door beide
grafieken te superponeren zoals in afb. 6

Verdere uitwerking van detheorie leertdat
de snelheid v* van vgl. 8eveneens de snelheid
is van een discontinuïteit tussen deconcentraties cen c +de. Een kleine verandering
de beweegt zich door de suspensie naar
boven met een snelheid v* zoals een
geluidsgolf zich voortplant. Een lijn voor
een constante concentratie inheth-t-diagram beschrijft dusdeopwaartse beweging Afb.5- Transportjluxlijn
van een kleine concentratiesprong tussende
concentraties c en c + d c .

G = CjVj + c ^
C.V.
\1
concentratie

G = Gb + Gt

(9)

De bezinkflux G b istebepalen uit de
bezinkcurves vaneen serie batchproeven
met verschillende concentraties:
Gb = ciVi

(10)

De fluxcurve voor batch-bezinking wordt
verkregen door deflux uittezetten tegen
de concentratie, zoals inafb. 4.Voor lage

dS
(zie vgl.7).
de
Dit is eenraaklijn aande batch-fluxcur
voor eenbepaalde concentratie c.
Een indikker zalpasgoed functioneren ;
de stijgsnelheid van deze concentraties
wordt opgeheven door de neerwaarts
gerichte transportflux diehetgevolg is v
de onttrekking van ingedikt slib. Dehelli
van een raaklijn aandebatch-fluxcurve5
dan ook gelijk zijn aan de snelheid i
Beschouwen we de batch-fluxcurve als
beschikbare flux, debenodigde bezinkflu)
is teverkrijgen uit vgl. (1):
v* =

5. Demethode van Yoshioka
De bezinksnelheid van een suspensiekan
bepaald worden met behulp van een batchproef. In een cilinder wordt eenhomogeen
geroerde suspensie bezonken waarbij de
daling van desilbspiegel met de tijd wordt
genoteerd.
Wanneer deslibspiegeldaling tegen detijd
wordt uitgezet verkrijgt men de zgn. bezinkcurve van afb. 3.Deze curve is opgebouwd
uit 3 gedeeltes: het eerste rechtlijnige
gedeelte abgeeft deconstante bezinksnelheid van de beginconcentratie weer.
Yoshioka etal[9, 10] gingen ervan uitdat
de flux ineencontinu werkende indikker
kon worden gesplitst ineen flux G b
ten gevolge van debezinking eneen
transportflux G t ten gevolge van het
afpompen van hetingedikte slib onderuit
de indikker:

concentratie

(vc) ben = G(l—c/c u )
Afb. 6

9
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Yoshioka gaat nog een stap verder door
Kynch-theorie toetepassen opeen conti
werkende indikker. Volgens de Kynchtheorie bewegen lagen meteen bepaald
concentratie zich eenparig naar boven |
durende batchbezinking met een snelheid
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waarin
(vc)ben = de benodigde flux.
Deze vergelijking stelt een werklijn voor
in eenfluxdiagram devc-as snijdt inh e
punt G endec-as inhet punt c u . Indien
deze werklijn defluxcurve raakt zoalsin
afb. 7dan wordt voldaan aan dehiervoo
gestelde voorwaarde dathetzich opwaai
bewegen vanhogere concentraties wordt
niet gedaan door deneerwaartse bewegin
ten gevolge van hetafpompen van inged
slib. Hetsnijpunt vandeze werklijnmet
vertikale asisdegrensflux G L , de hellinj
de snelheidu.
Een toename vanG doet de werklijn
stijgen boven de fluxcurve indebuurt va
het raakpunt. Ditbetekent datereen laa
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iet concentratie c L gevormd wordt die
teeds dikker wordt tot de overstortrand is
ereikt. De indikker isoverbelast. Met deze
onstructie isopsimpele wijze elke
edrijfsvoering vaneenindikker te controîren opdegevolgen. Wenst men een beaalde indikconcentratie c u te bereiken,
an kanmen deze uitzetten opde horizonile asenvanuit ditpunt een raaklijnaan
e fluxcurve trekken; hetsnijpunt metde
ertikale as isdemaximaal toelaatbare flux
n dehelling van dewerklijn geeft de
ftapsnelheid aan.
Vanneer dedrogestofbelasting F degrenslux G L overschrijdt dan kan niet alhet slib
e bodem bereiken vanwege de aanwezigeid van een doorvoerbeperkende laag met
oncentratie c L ergens inde indikker.
)nder dieomstandigheden zaleengedeelte
r
-G L naar boven bewegen enviadeovertort verdwijnen. Omdeze ongewenste
ituatie teverhelpen zijn er2 mogelijkheden,
1. hetbouwen vaneen grotere indikkerof
et verhogen vanhetaftapdebiet. De eerste
plossing iseenconstructieve oplossing
waarmee dediameter endushet oppervlak
an deindikker wordt vergroot, zodat de
naarde vanF verlaagd wordt.
)e tweede oplossing iseen operationele
n isgrafisch weergegeven inafb. 8.
)oor verhoging vanhet aftapdebiet wordt
e helling van de lijn G t = q u groter
n roteert de totale fluxcurve naar links
de stippellijn). Hierdoor verschuift het
unt (c L , G L ) naar boven. Hetgevolgvan
eze ingreep isechter datde concentratie
u lager wordt, immers c u = Q 0 c 0 /Q u .
)oor Talmadge &Fitch [11]iseen
ïethode ontwikkeld omopeen snelle
ïanier een fluxcurve teconstrueren. Daarbij
iaken zij volledig gebruik van deKynchïeorie. Hunmethode komt erop neerdat
it de meting vande slibspiegeldaling
jdens éénbezinkproef, uitgaande van de
eginconcentratie, degehele fluxcurve iste
[fb.8- Verschuiving fluxcurve bijverhoogd
ftapdebiet.

volume vlokken
-. Degereduceerde
volume dispensie
fluxcurve voor deRichardson &Zaki(I-e) =

formule wordt dan £ 4 I 65 (1-E) tegen (1-E):
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vlokvolume-fractie (l-£)

Afb. 9- Gereduceerde fluxcurve voor uniforme
bolvormige deeltjes.

berekenen. Gezien echter hetfeit dat de
meeste slibsoorten (enzeker de meer
flocculente) niet aandetheorie van Kynch
beantwoorden zullen er,afhankelijk vanhet
type slib, afwijkende uitkomsten worden
gevonden. Ditislater door diverse onderzoekers bevestigd.
6. Kanaalvorming
Shannon et al [12,13, 14,15] hebben uitgebreide proeven genomen met vaste bolvormige deeltjes enmetflocculente suspensies. Debezinking van vaste bolvormige
deeltjes bleek bij benadering te voldoen
aan deformule van Richardson &Zaki [16]:
V = V0E4»65,

waarin:
v 0 = de bezinksnelheid volgens dewet van
Stokes;
e = de porositeit.
Om defluxcurves van diverse slibsoorten
met elkaar tekunnen vergelijken werdhet
begrip 'gereduceerde fluxcurve' geïntroduceerd, later overgenomen in een iets andere
notatie door Scott [17].
Hierbij worden dimensieloze grootheden
tegen elkaar uitgezet, ni. de gereduceerde
flux V(1-E)/V 0 tegen de vlokvolumefractie

zie afb. 9.Demaximum waarde ligtbij
1-E = 0,177 endecurve heeft een discontinuïteit voor 1-E= 0,64, zijnde de dichts
mogelijke stapeling vanuniforme bolvormige deeltjes. Defluxcurve springt naar
nul omdat verdere bezinking niet mogelijk is.
Shannon et al. vonden voor de meer
flocculente suspensies afwijkingen die zich
manifesteerden ineen dubbel-concave
fluxcurve, d.w.z. daternadeeerste piek
nog een tweede 'bult' werd gevonden.
Scott [16] heeft dit overduidelijk gedemonstreerd door uiteen serie experimenten de
gereduceerde fluxcurve te construeren
volgens demethode van Coe &Clevenger
en volgens die van Talmadge &Fitch, zoals
te zien isinafb. 10.Hijgebruikt hierbij
een door Michaels &Böiger [18] ontwikkelde formule. DeCoe &Clevenger-curve
volgt die vandebolvormige deeltjes tot
een vlokvolumefractie van ± 0,35, daarna
ligt hijbeduidend hoger. Voor hogere concentraties zijn er kennelijk andere factoren
die een rolspelen. Aldeze experimenten
zijn gedaan met minerale suspensies maar
uit proeven metactiefslib vond Vesilind [19]
eveneens een grens totwelke de formule
van Michaels & Böiger opgaat. Voor zijn
proeven ligt degrens bij een vlokvolumefractie van 0,32 wat overeenkomt meteen
slibconcentratie van6200 mg/l. Uit actiefslibproeven van Mancini [20] blijken bij
dezelfde concentratie eveneens afwijkingen
op tetreden. Ermoest dus een onderscheid
worden gemaakt tussen dedunne slibsoorten met lage concentraties endewat
dikkere slibsoorten met concentratiesdie
liggen tussen deeerstgenoemden en die
waarbij ersprake isvan compressie, hier
genoemd overgangsconcentraties (intermediate concentrations). Voor deze over-

Afb. 10 - Verschillende gereduceerde fluxcurves bepaald door Scott (uit 17).
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gangsconcentraties zijn de gevonden snelheden dikwijls groter en dit moet het gevolg
zijn van een of andere verandering in de
structuur van het bezinkende slib, een
soort toename van de porositeit. De meest
aannemelijke verklaring hiervoor is de
zgn. kanaalvorming.
Kanaalvorming is reeds door vele onderzoekers genoemd als een veel voorkomend
verschijnsel bij het indikken van slib.
Coe & Clevenger constateerden al dat het
water dat uit de compressiezone wordt verdreven zijn weg naar boven zoekt via
stroombuisjes of kanaaltjes die een soort
drainagesysteem door de slibzone vormen.
Kanaalvorming is dikwijs visueel waarneembaar, vooral bij minerale slibsoorten.
Aan het oppervlak van de slibspiegel ontstaan kleine 'vulcaanachtige' verhogingen
wanneer deze stroombanen door het
oppervlak breken. Na de volledige vorming
van deze kanalen is er een snelle afstroming
van vloeistof in opwaartse richting mogelijk, waardoor de bezinkflux zal toenemen.
Deze kanaalvorming is dus de oorzaak van
de hoge ligging van de fluxcurve volgens
Coe & Clevenger in afb. 10. De fluxcurve
volgens Talmadge & Fitch, die is bepaald
uit de bezinkcurve van de toevoerconcentratie, ligt beduidend lager en is te bepalen
tot punt A. Het meest voor de hand
liggende verloop voor hogere concentraties
is de curve ABCD, waarmee inderdaad de
dubbelconcave van Tory te voorschijn komt.
Uit een vergelijk met praktijkproeven [17]
blijkt het berekende indikkeroppervlak
volgens de methode van Talmadge & Fitch
vrij aardig te kloppen, die volgens de
methode van Coe & Clevenger ligt ruwweg
20 % te laag. Volgens Scott kunnen batchbezinkproeven volgens de methode van
Coe & Clevenger dan ook beter uitgevoerd
worden in cilinders waarin zeer langzaam
wordt geroerd. Dit verstoort het optreden
van kanaalvorming en de resultaten zullen
meer in overeenstemming zijn met de praktijk, want in een indikker heerst altijd enige
turbulentie ten gevolge van dichtheidsverschillen, de invloed van de slibschrapers
en een eventueel roerwerk. Deze gedachtengang ligt ook ten grondslag aan de ontwikkeling van de geroerde slibindex (stirred
specific-volume) door White [21].
Voor de volledigheid moet vermeld worden
dat niet altijd een verhoging van de bezinkflux ten gevolge van kanaalvorming is
gevonden. Vesilind [22] vond voor actiefslib
een verlaging van de flux boven een bepaalde concentratie. Hieruit blijkt dus dat
actiefslib zich duidelijk anders gedraagt
dan de minerale slibsoorten zoals het veel
gebruikte calciumcarbonaat.

Een eveneens afwijkend gedrag kan worden
geconstateerd uit de metingen van Gaudin
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Afb. 11 - Iso-concenlratielijnen bepaald door Gaudin &Fuerstenau (uit 23).

& Fuerstenau [23]. Deze onderzoekers
hebben tijdens batchproeven met kaolienslib
de concentratie over de hoogte op verschillende tijdstippen bepaald, waardoor er
iso-concentratielijnen zichtbaar worden
(zie afb. 11).
Volgens de theorie van Kynch ontstaan
alle lagen met een concentratie hoger dan de
beginconcentratie ogenblikkelijk op het
begintijdstip van bezinking. Deze lagen
ontstaan allen op de bodem en bewegen
zich eenparig naar boven (zie afb. 2).
Uit de metingen van Gaudin & Fuerstenau
blijkt echter dat voor de hoge concentraties
vanaf 18 gewichtsprocenten drogestof deze
veronderstelling niet meer opgaat. Dezelfde
bevindingen zijn te vinden in een publicatie
van Scott [24]. De iso-concentratielijnen
bereiken bovendien niet de slibspiegel,
maar gaan er evenwijdig aan lopen.
Het zijn compressieverschijnselen die deze
afwijkingen veroorzaken. Scott geeft hiervoor de volgende verklaring: de hoge
concentraties onderin de slibzone kunnen
niet verkregen worden door alleen bezinking. Op een gegeven moment zijn de
vlokken zo dicht opeengepakt dat ze niet
meer als afzonderlijke deeltjes voorkomen
maar als een driedimensionaal netwerk van
vlokken waarin de deeltjes worden samengehouden door aantrekkingskrachten.
Dit netwerk bezit een zekere mechanische
sterkte. Verdere indikking kan alleen ontstaan door afschuiving tussen de deeltjes
waarbij het poriënwater wordt vrijgegeven
dat oorspronkelijk binnen de vlok werd
vastgehouden. Dit kan door het gewicht
van erboven liggende lagen worden veroorzaakt. Het feit dat de hogere concentraties niet onmiddellijk bij de bodem ontstaan
is te verklaren uit het feit dat er eerst
een laag met een bepaalde dikte gevormd
moet worden totdat het gewicht zo groot is
dat onderin de schuifkrachten worden overschreden. Deze aldus ontstane hogere concentratie verschuift naar boven tot het
niveau waarop het gewicht van de erboven

rustende laag nog te klein is om verdere
afschuiving te veroorzaken. Dit verklaart
waarom de iso-concentratielijnen nooit de
slibspiegellijn zullen bereiken.
7. Inleiding compressietheorie
Met de in de vorige paragraaf gegeven
beschrijving is het verschijnsel 'compressie
in woorden verklaard. Het is duidelijk da
juist deze compressieverschijnselen de OOJ
zaak zijn van het afwijken van vele slibsoorten van de ideale bezinktheorie. Tijde
het indikken treden zowel het (gehinderd«
bezinken als de compressie gelijktijdig op.
Voor een beschrijving van het indikproces
is het ene verschijnsel dus onlosmakelijk
verbonden met het andere. Het fysische
gedrag echter vertoont grote verschillen,
omdat tijdens bezinking de deeltjes volledi
door hydraulische krachten worden ondei
steund, terwijl in de compressiefase een
gedeelte van de hydraulische krachten
wordt omgezet in mechanische krachten
tussen de deeltjes onderling omdat ze met
elkaar in contact komen. Dit verklaart ooi
waarom beide processen mathematisch vei
schillend beschreven worden. De grens
tussen beide processen ligt in het compress
punt van de bezinkcurve. Een zekere kenn
van het gedrag van een bepaald soort slib
tijdens compressie is van belang om een
idee te krijgen over de te verwachten
indikkingsgraad. Deze is af afhankelijk va
de hoogte van de compressiezone. Kennis
van de compressietheorie is derhalve van
belang voor het bepalen van de hoogte var
de slibzone in een indikker.
8. De compressietheorie
Dat compressie een wezenlijk onderdeel is
van het complete indikproces is reeds ond
kend door Coe & Clevenger, hoewel zij
destijds niet geprobeerd hebben het com
pressieverschijnsel wiskundig te beschrijvei
Dit is in 1949 gedaan door Roberts [25].
Deze ging er van uit dat compressie een
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unctie is van de tijd, mathematisch uitgerukt in de formule:

begiohoogte

dD
= kB(D — D . J

(14)

dt
'aann:
) = de verdunning op een willekeurig
jdstip t.
)<„ = de verdunning na oneindig lange tijd.
R = een constante.
lovenstaande formule betekent dat de
lelheid waarmee er vloeistof uit de
ompressiezone wordt verdreven op elk
jdstip evenredig is met de nog aanwezige
oeveelheid vloeistof. Integratie van vgl. 14
eeft:
) - D œ = ( D C - D J .e~kR
(15)
'aarin D c = de verdunning bij het begin
an compressie.
)g (D—DoJ uitgezet tegen t moet een
;chte lijn opleveren,
[ierbij moet door proberen de juiste
'aarde van D „ worden gevonden,
atere onderzoekingen hebben aangetoond
at k R geen constante is, zodat de uitindelijke concentratie, die met compressie
an worden bereikt, niet alleen afhankelijk
van de tijd.
'oshioka et al. [9] vonden langs exerimentele weg dat k R proportioneel is
1
iet
.
c„H 0
>itis door Tory & Shannon [26] in een
)rmule verwerkt:
H
H„
,H0
•C

c0H0

Afb. 12 - Grondslag van de Michaels & Bolger-theorie.

naar boven ontsnappende vloeistof, de
wandwrijving en de ondersteunende kracht
van het netwerk. Ter bepaling van de
opwaartse drukgradiënt wordt de formule
van Carman-Kozeny voor poriestroming
gebruikt.
Uitwerking geeft:
D,

Hv

Dv

-}
H„

v= v^Ug (p— p) * s • £

v» =

(17)

Hn
= R + «HL

3

(18)

,. L n 2 . S2

Dy =

= de

g ( p —p) $ s
„grensdiameter"

(19)
Hn

Hy =
H
g (p—p) $ s
de „grenshoogte"
waarin v ^ = de bezinksnelheid in een
oneindig groot vat, dus zonder invloed
van de wand en de bodem.

(20)

t-tc

-^-oo

]e-ks

(16)

c„H 0
,H0 c„H 0
aarin k s = k K .c 0 H o .
olgens deze formule is de eindconcenatie behalve van de tijd ook afhankelijk
in het drogestofgehalte per oppervlaktemheid.
en interessante bijdrage aan de com'essietheorie is geleverd door Michaels
Böiger [18]. Zij beschouwen de benkende suspensie als een netwerk van
ïgregaten die zijn opgebouwd uit vlokken
et ingesloten water. Dit netwerk bezit
:n zekere mechanische sterkte zodat het
staat is de erop rustende slibmassa
ligszins te ondersteunen. Wanneer nu,
dens batchbezinking, een slibvolume met
i beginconcentratie wordt beschouwd,
aarvan de hoogte AH genoemd wordt
ie afb. 12), dan werkt op dit slibvolume
:n aantal krachten die met elkaar in
'enwicht zijn, namelijk het gewicht van
; bezinkende slibmassa onder water, de
ywaartse drukgradiënt ten gevolge van

De term

duidt op de afname van de
Dv
bezinksnelheid v ^ t.g.v. de wandwrijving
staat voor de vermindering
H0
van de bezinksnelheid v ^ t.g.v. de ondersteunende werking van meer geconcentreerde lagen op de bodem.
Voor een praktijkindikker is de diameter
D v vele malen groter dan D y zodat vgl. 17
vereenvoudigt tot
en de term•

(21)
-}
Hn
In deze formule komen twee grootheden
voor die gedurende de bezinking veranderen: o-jen AH. Door de grotere
indikking van de compressiezone zal o-y
voortdurend toenemen met als gevolg een
afnemende bezinksnelheid v. Tijdens batchbezinking wordt A H steeds kleiner, waardoor de bezinksnelheid v eveneens afneemt; voort t = 0 is A H = H 0 en voor

v = v00{l-

t = t c is A H = 0.

Dick & Ewing [27] hebben in hun
proeven met actiefslib ook de invloed van
de ondersteunende laag op de bezinking
trachten te beschrijven, zij het op heel
andere wijze. Zij deden bezinkproeven in
kolommen bij verschillende vulhoogtes en
vonden een merkbare invloed van de vulhoogte op de bezinksnelheid, in formulevorm:
(22)

of anders geschreven:
H0
v=
(23)
R + «H 0
Wanneer R = 0 dan is de bezinksnelheid
onafhankelijk van de vulhoogte, maar dit is
bij geen enkele proef voorgekomen. R geeft
aan de mate waarin bezinking van het
slib wordt vertraagd en R is groter naarmate de slibconcentratie stijgt. R is een
maatstaf voor de ondersteuning die het slib
onder de slibspiegel ondervindt van de
onderliggende lagen. In het algemeen
geeft goed bezinkend slib een lage R en
bulkend slib een hoge R. De waarde van
R bestrijkt echter een groot gebied voor slib
met identieke bezinkeigenschappen uit
verschillende zuiveringsinrichtingen. Uit
hun onderzoek kan als belangrijk feit
geconcludeerd worden dat batchproeven
voor actiefslib moeten worden uitgevoerd
bij dieptes die gelijk zijn aan praktijkomstandigheden.
Andere onderzoekers, zoals Behn [28] en
Shirato et al. [29] hebben het compressieverschijnsel benaderd vanuit de consolidatietheorie van Terzaghi, zoals die wordt
gebruikt in de grondmechanica. In de
theorie van Terzaghi wordt de consolidatiecoëfficiënt konstant verondersteld,
wat bij indikking zeker niet het geval is:
de coëfficiënt kan meer dan het honderdvoudige veranderen. Met een variabele
consolidatiecoëfficiënt zijn de dan verkregen
differentiaalvergelijkingen alleen nog
numeriek op te lossen.
Uitgangspunt in deze theorieën is dat de
vloeistofstroming door de poriën van het
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naar boven ontsnappende water wordt
beschreven met de wet van Darcy:

en de aftapconcentratie c u constant:
CuQu

G„ = c .v, = constant =
SP
v' = — k' -

A

(24)

Sh
k' is hier niet constant, maar varieert over
de hoogte: k' = k' (<r).
Door Fitch [30] is eveneens een mathematische beschrijving gegeven met de wet
van Darcy als uitgangspunt. Zijn formule
is gebaseerd op de uitgangspunten van
Michaels & Böiger.
Het is Kos [31, 32] geweest die tot op
heden het meest diepgaande onderzoek
heeft verricht naar de compressieverschijnselen. In voorgaande onderzoekingen was
duidelijk naar voren gekomen dat de
krachtsoverbrenging tussen de deeltjes
onderling een belangrijke faktor is bij het
indikken. De hierdoor ontstane druk
tussen de deeltjes onderling (effectieve
druk) zou dan ook een meetbare grootheid
moeten zijn. Shin & Dick [33] en
Kalbskopf [34] hebben uit hun proefresultaten dergelijke drukken berekend;
deze zijn zeer klein, namelijk 20 tot 200 Pa.
Kos heeft effectieve drukken werkelijk
gemeten met behulp van zeer gevoelige
apparatuur. De theoretische grondslagen
voor zijn theorie heeft hij in feite al eerder
ontwikkeld bij het opstellen van een betere
mathematische beschrijving voor het ontwateren van slib met behulp van filterpersen [35]. Die theorie is zo algemeen
dat hij later is toegepast op de indikking
van slib. Het algemene uitgangspunt voor
zijn theorie is, dat het indikproces wordt
beschouwd als een consolidatieproces van
een uitgedreven vloeistofstroom uit een
vervormbaar verzadigd flocculent poreus
medium. Het poreuze medium wordt in
gedrag gelijkgesteld met een korrelig
poreus medium met puntvormige contactvlakken, zoals in de grondmechanica. Het
verschil zit hem in de grootte van de
vormveranderingen. In eerder onderzoek
[35] was gevonden dat de vervorming van
de deeltjesmatrix onomkeerbaar is (de
elasticiteit is te verwaarlozen). Dit geldt
voor drukken die vele malen hoger zijn
dan die welke tijdens het indikken optreden. Dit betekent dat de vervorming
van de deeltjesmatrix veroorzaakt wordt
door verplaatsing van de vlokken in een
dichtere pakking en niet door vervorming
van de deeltjes zelf.

C u Qu

Gi = q .Vj= constant
1

1

•p(

)
c

u

Ps

Voorts geldt:
CuQu 1
(vs — V i )

E

A

i

i

Cj

cu

G,(

1

= — (

) =
Cj

Cu

(25)

)

Voor de vloeistofdruk geldt:
dp
p
~ = p.g + —.v
dx
k
Dit is de wet van Darcy in een wat andere
gedaante.
Verder is de effectieve druk + de vloeistofdruk = de totale druk:
<r(x) + p(x) = g / ( c

+

Cl)dx

(26)

60

(27)

De concentraties en de drukken kunnen
stapsgewijs berekend worden met de
volgende formules:
«r(x)
(28)
X

1

f

(29)

p (x) = g .p. x + n /— . vJ.k
dx
xb
a (x) = <rT (x)— p (x)
<xT(x) = g . p . x + g ( l

(30)
)/cdx
Ps J
o

(31)

Afb. 14 - Verband tussen drogestofconcentratie en effectieve druk van verschillende onderzoeken.
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Daartoe moeten voor elke slibsoort 2
fysische grootheden gemeten worden en
wel:
de intrinsieke doorlatendheidscoëfficiënt k = k (c);
de lineaire compressibiliteitsmodulus
a = a (c).
Door te beginnen met c = c b , de concentratie van de bovengrens van de compressiezone, kan men stapsgewijs naar
onderen doorrekenen tot c = c u , de
aftapconcentratie.
Kos heeft zijn theorie getoetst door
continuproeven met slib uit een inrichting
voor drinkwaterbereiding. De correlatie
tussen de gemeten en numeriek berekend«
concentratieprofielen was goed.
In de theorie van Kos is aangenomen dal

Shin St Dick-'

De door Kos ontwikkelde formules voor
batch-bezinking, die alleen numeriek
oplosbaar zijn, worden verder niet behandeld. Voor continu bedreven indikkers
worden de formules veel eenvoudiger omdat
de afgeleiden naar de tijd nul zijn. Dan
zijn de drogestofbelasting, het concentratieprofiel over de hoogte, het aftapdebiet Q u

100

Afb. 13 - Verband tussen superficiële snelheid t
hydrostatische overdruk (bepaald door Kos, 32).
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vlokkenmatrix. Voor hogere snelheden is de
energie van het stromende water voldoende
om niet alleen kleine vlokjes te verplaatsen,
maar bovendien kanaaltjes te vormen in de
vlokkenmatrix. Dit betekent dat de drukgradiënt in de vloeistoffase nooit evenredig aan de bezinksnelheid kan zijn omdat
de vloeistof via kanaaltjes veel gemakkelijker ontsnapt dan via een ongestoord
flocculent medium.
In afb. 14 zijn voor een aantal eerder
genoemde experimenten [29, 32, 33, 35]
de effectieve druk en de slibconcentratie
tegen elkaar uitgezet. Hieruit is de comdc
pressiebiliteitsmodulus a = — te bepalen
doals de helling van de curve t.o.v. de
vertikale as. De grote verschillen zijn

schillende manieren waarop de experimenten werden uitgevoerd. De compressiebiliteitsmodulus neemt in alle gevallen af bij
toenemende concentraties.
In afb. 15 is de doorlatendheidscoëfficiënt
K in m/s uitgezet tegen de slibconcentratie c voor de eerder genoemde experimenten, aangevuld met die van Kalbskopf [34]. De verschillen in doorlatendheid
zijn nog groter dan in compressibiliteit.
Voor actiefslib en ijzerhydroxideslib, toch
allebei slibsoorten met een uitgesproken
vlokkig karakter, verschilt de doorlatendheid een factor 1000. Ook nu kunnen de
verschillen veroorzaakt zijn door de verschillende manieren waarop de experimenten werden uitgevoerd. Een ding komt
echter duidelijk naar voren, nl. het feit dat
de doorlatendheid zeer snel afneemt bij
toenemende concentraties.

waarschijnlijk het gevolg van de verconcentrâtii

kg/m'

Ifb. 15- Verbandtussen drogestofconcentratie en
oorlatendheidscoëfficiënt van verschillende
nderzoeken.

Lijst van gebruikte symbolen
a
A
c

Ie effectieve druk afhangt van de
oncentratie: <r= <r (c). Voorts is de
lezinksnelheid afhankelijk van de concenratie en van de hydraulische drukgradiënt
dp
•ver de hoogte: v = v (c,—). Het verband
dx
asenen c en a (dit is de compressibiliteit)
s niet lineair.
ïen interessant aspect dat uit de proeven
an Kos naar voren komt is te zien in
fb. 13.Hierin is de snelheid v tegen de
dp
rukgradiënt — uitgezet. Hieruit is de doordx
Uendheidscoëfficiënt k te bepalen als de
elling van de raaklijn aan de curves.
)at k afhankelijk is van de concentratie
rasreeds bekend; ook hier wordt voor
;dere concentratie een andere lijn geonden. Uit de metingen blijkt echter
verduidelijk dat voor één bepaalde
oncentratie het verband niet lineair is. Dit
etekent dat k niet alleen afhankelijk is van
e concentratie maar bovendien van de
ezinksnelheid. Te concluderen is dat k
lein is voor lage bezinksnelheden en toeeemt voor hogere. Wanneer het verband
'el lineair is dan heeft men te maken met
xoming door een poreus medium volgens
e wet van Darcy. De stroming voldoet in
'erkelijkheid dus niet aan de wet van
>arcy. Volgens Kos is dit een logisch gevolg
an het stromingsbeeld door dit type media,
/anneer de bezinksnelheid erg gering is,
an is het naar boven stromende water niet
ï staat om kleine vlokjes te transporteren
i moet het zich een weg zoeken door de

ci
D

Dv

g
G

h
H

ttv

k'

lineaire compressibiliteitsmodulus
oppervlak indikker
concentratie
c b concentratie bovengrens compressiezone
concentratie van beschouwde laag i
Ci
concentratie waarvoor flux maximaal is
CL
concentratie toevoer
Co
concentratie afgetapte slib
c„
dichtheidsfractie vloeistof = e .p
verdunning = gew.vloeistof/gew. drogestof
D„ verdunning bij begin van compressie
Doo verdunning voor t = co
diameter bezinkvat
grensdiameter: diameter waarbij een slibkolom met uniforme
concentratie juist gedragen wordt door de schuifspanning met
de wand
drogestofbelasting
versnelling zwaartekracht
totale flux
G b bezinkflux, bepaald in batchproeven
G, vloeistofflux
G L minimumflux, grensflux
G s drogestofflux
G t transportflux in een indikker
willekeurige hoogte
bedhoogte; hoogte slibzone
H c hoogte bij begin van compressie
H 0 vulhoogte
H,*, hoogte voor t = <*>
grenshoogte: hoogte van een slibkolom met uniforme
concentratie die door o-yondersteund kan worden

L- 2 T2
Iß
M.L - 3

intrinsieke doorlatendheidscoëfficiënt = •—
Pë

Ifi

gemodificeerde doorlatendheidscoëfficiënt :

k„
kR
ks
K
LP
P

vormfactor van Carman-Kozeny
constante van Roberts
constante
hydraulische doorlatendheidscoëfficiënt
kronkelfactor van de poriën
vloeistofdruk

P
Q

hydrostatische overdruk
debiet
Q 0 toevoerdebiet

v

M.L-3

L
L
M.L-2.T i
L.T-2
M.L-2.T-1

L
L

M-i.IAT

8p/8x

T-i
M.L.-2.T-1
L.T-i
M.L-i.T-2
M.L-VT-2
IAT-i
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Vervolg lijst van gebruikte symbolen
R
s
S
t
tc
u
v

a
£

FP
Ps
a

T

y

Q u aftapdebiet ingedikt slib
vertragingsfactor van Dick & Ewing
specifieke grensoppervlak
deteltjesflux volgens Kynch
tijd
tijdstip waarop de compressie begint
snelheid t.g.v. aftappen slib = Q u / A
bezinksnelheid suspensie
v'
relatieve bezinksnelheid suspensie t.o.v. vloeistof
Vco bezinksnelheid suspensie in een oneindig groot vat
V; bezinksnelheid suspensie met concentratie c ;
v 0 bezinksnelheid volgens Stokes
vs
bezinksnelheid drogestofmatrix in punt x
stijgsnelheid van een bepaalde concentratie volgens Kynch
vloeistofsnelheid in punt x
constante
porositeit
dyn. viscositeit van de vloeistof
dichtheid vloeistof
dichtheid drogestof
effectieve druk (druk tussen de deeltjes overgebracht)
bezwijkdruk in de compressiezone
totale druk in de compressiezone
bezwijkschuifspanning tussen compressiezone en wand
volumefractie drogestof
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