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Slibbehandeling bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties
te Wädenswil en Thalwil (Zwitserland)
Het slib wordt op de bovengenoemde
zuiveringsinstallaties behandeld volgens
methoden, welke in Nederland tot dusverre nog geen toepassing hebben gevonden, zodat vermelding ervan nuttig
kan zijn. Beide installaties werden door
schrijver dezes in juni jl. bezocht.
Installatie Wädenswil
De installatie is gedimensioneerd voor
27.000 inwoners en 50.000 industriële
ekwivalenten, in hoofdzaak afkomstig
van een textielfabriek. Daar in Zwitserland een i.e. gesteld wordt op 70 g
BZV-, per dag is gerekend meteen BZV5
belasting van circa 5400 kg/etmaal. Het
schema van de zuivering is weergegeven
in afb. 1.
De d.w.a. is gesteld op 1152 m 3 /h en de
maximum aanvoer op 4400 m :ï /h, waarvan 2200 nr' ! /h alleen worden bezonken,
zodat maximaal 2200 m 3 /h biologisch
worden gezuiverd.
De belasting van de actief slibtanks is
1,45 kg BZVg/mS/etm., hetgeen voor
Nederlandse begrippen neerkomt op 40

stelling steeds wisselt, zodat elke dag
opnieuw de juiste chemicalicndosering
moet worden vastgesteld, hetgeen in de
praktijk tot moeilijkheden aanleiding
geeft. Bovendien kan in de mineralisatietanks het slib zonder enige stankhinder
gedurende deweekends, als men niet wil
persen, worden bewaard. Een bijkomend
voordeel is nog, dat door de mineralisatie organische stof wordt afgebroken,
zodat de te filtreren hoeveelheid slib
vermindert.
Indien men tot slibfiltratie wil overgaan,
dan biedt mineralisatie van het slib, gevolgd door chemicaliëndosering dus een
alternatief tegenover thermische behandeling van het slib (Porteous, Farrer,

Zimpro), waarbij mag worden gesteld,
dat mineralisatie een eenvoudiger proces
is, dat geheel stankvrij verloopt. Een
bijkomend voordeel is, dat geen slib- en
perswater ontstaat met een hoog biochemisch zuurstofverbruik, zoals bij de
thermische behandeling.
Installatie Thalwil
Deze traditionele actief slib installatie
is bestemd voor 32.300 inwoners en 5000
ekwivalenten van de industrie. E r zijn
rechthoekige voorbezinktanks en de
aëratietanks zijn voorzien van Inkabeluchters. Het surplus actief slib wordt
afgevoerd naar hetbinnenkomende riool-

i.e. (à 35 g B Z V Ô ) per m 3 aëratietank.

De beluchting heeft plaats met fijne
luchtbellen volgens het systeem Sogea.
Aan het effluent van de aëratietanks
wordt voor het terughouden van fosfaten 10 g ijzerzout per m 3 afvalwater
toegevoegd.
Surplus actief slib wordt naar de voorbezinktanks gevoerd. Uit de slijkzakken
van deze tanks gaat het slib met ongeveer 4 % droge stof via een mutrator
naar twee tanks voor mineralisatie van
het slib. Deze tanks zijn voorzien van
Vortairbeluchters. De inhoud van de
tanks is gedimensioneerd op een verblijftijd van 10 dagen. Door onderbelasting van de installatie is thans de verblijftijd tenminste het dubbele.
Het gemineraliseerde slib wordt onder
toevoeging van 15 % kalk (berekend op
de droge stof) in een indikker ingedikt
tot een droge stof gehalte van 10 % en
vervolgens na dosering met 3 % ferrichloride in filterpersen behandeld. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het surplus actief slib reeds ijzerhoudend is,
door de bovenvermelde toevoeging van
ijzerzouten aan het effluent van de
aëratietanks.
De perskoek van de filters heeft een
droge stof gehalte van 35 %. Het perswater is geheel helder. Door het toegepaste mineralisatieproces verkrijgt het
slib een homogene samenstelling, zodat
de hoeveelheid toe te voegen chemicaliën
steeds hetzelfde blijft. Dit is dus een
aanzienlijk voordeel ten opzichte van de
filtratie van vers slib, waarvan de samen386
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Afb. 1 - Zuiveringsinstallatie te Wädenswil.
Afb. 2 - Behandeling uitgegist slib te Thalwil.
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water, zodat het met het primaire slib
in de voorbezinktanks tot afzetting komt.
Uit de slijkzakken van de voorbezinktanks gaat het slib via een indikker naai
tweetrappige slijkgistingstanks. Het uitgegistc slib passeert wederom een indikker, voordat het gecentrifugeerd wordt.
De gang van het uitgegiste slib is weergegeven in afb. 2.
Het slib wordt met een droge stof gehalte van 10 % aan de indikker onttrokken. Volgens het ontwerp was voorzien in behandeling met kalk, CO2 uit
rookgassen en Separan ter bevordering
van de vlokvorming. Toevoeging van
CO2 bleek echter geen enkel effect op
te leveren, zodat het thans achterwege
wordt gelaten. De dosering is 10 % kalk
(berekend op de droge stof) en enkele
mg/liter Separan. Separan wordt pas in
centrifuge bij het slib gebracht. De 2
decanteercentrifuges (merk Flotweg) welke parallel worden gebruikt, geven een
koek met een droge stof gehalte van
circa 30 %. Het centrifugaat bevat nog 1
gram/liter zwevende stof. Terugvoer van
dit centrifugaat naar de inloop van de
zuiveringsinstallatie gaf een cumulatie
van fijne deeltjes, welke moeilijk waren
te verwijderen, zodat zij met het effluent
meespoelden. Men leidt thans het centrifugaat naar een indiktank, waarin na
enkele dagen verblijftijd afzetting van
het slib plaats vindt. Dit slib wordt als
zodanig, dus in natte toestand, afgevoerd
naar landbouwvelden. Slijkdroogbedden
zijn bij de installatie niet aanwezig. Er
is ook geen ruimte voor.
Door het gevolgde systeem van slibbehandeling kan de aanleg van slibdroogbedden achterwege blijven. Het is dan
echter wel gewenst dat bij het centrifugeren een centrifugaat ontstaat met een
gering gehalte aan zwevende stof, daar
anders moeilijkheden in de zuiveringsinstallatie kunnen optreden.

Tn H2O (2) 1969, nr. 15 is op biz. A9 bij
de Engelse „summaries'" de bovenste regel verwisseld.
Boven de eerste summary (artikel van
dr. ir. H. J. Eggink en E. Kagei) behoort
te staan: H 2 0 ( 2 ) 1 9 6 9 , nr. 15; 346 U D C 352.91(492.93):628.35:675; boven
de derde summary (artikel van J. Haykens) behoort te staan: H2O (2) 1969,nr.
15; 357 - U D C 628.356(680).

DIRECTIEWISSELING WOERDEN

WBB^iPiSb^HB
is vooraf in onderdelen vervaardigd en
in het werk gemonteerd. Het bestaat
uit 10 verschillende voorgespannen elementen, die elk 12 maal voorkomen.
Tevoren is in een model, schaal 1: 24,
de sterkte van deze constructie onderzocht, waarbij bleek dat het ontwerp
voldoende veilig was voor verticale belastingen. De toevoeging, dat de tijd
ontbrak om het model op horizontale
belastingen te onderzoeken (wind!) doet
enigszins wonderlijk aan.
deW.

DE HEER J. MOORMAN
OVERLEDEN
In de ouderdom van 85 jaar is op 22 juli
te 's-Gravenhage overleden de heer Jacob
Moorman, oprichter van Moorman's
Periodieke Pers. De begrafenis heeft op
vrijdag 25 juli plaats gevonden op Oud
Eik en Duinen. In een volgend nummer
zal nader op de figuur van de overledene worden ingegaan.

AFSCHEID IR.T.VERHEUL
VAN ZEELAND
WATERTOREN TE COCKFOSTERS
De Lee Valley Company heeft te Cockfosters een nieuwe watertoren in gebruik
genomen waarvan afb. 1 een foto toont.
Het bijzondere van deze fraaie toren is,
dat het ca. 1000 m 3 grote reservoir behalve op een centrale schacht ook rust
op een regelwerk, dat deel uitmaakt
van een hyperboloide. Het midden van
de achterkant van iedere „regel" is een
rechte lijn tussen voet en top. Maar de
doorsnede (ca. 30x 30 cm) draait om
deze lijn tussen die punten over een
hoek van 120°.
De bodem van het reservoir met een
diameter van ca. 20 m bevindt zich op
een hoogte van ruim 18 m boven maaiveld, terwijl de gehele toren 25 m hoog
is.
De funderingsplaat, de middenschacht
en het reservoir zijn in het werk vervaardigd van gewapend beton. Het
regelwerk, eveneens van gewapend beton,
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Commissarissen van de N V Waterleidingmaatschappij „Midden-Zeeland" bieden de heer ir. T. Verheul in verband
met diens aftreden, in Grand Hotel
„Brittannia" een afscheidsreceptie aan,
op woensdagmiddag 27 augustus a.s. van
16 tot 18 uur.

AFSCHEID DIRECTEUR GAS-EN
WATERLEIDINGBEDRIJF EDE
De directeur van het Gas- en Waterleidingbedrijf van Ede, de heer L. Reeder ing., zal op 31 augustus wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd zijn functie neerleggen. Het Gemeentebestuur van Ede biedt de scheidende directeur een afscheidsreceptie
aan op vrijdag 29 augustus van 17.00tot
19.00 uur in restaurant „Reehorst", Bennekomseweg 24 te Ede. Bij die gelegenheid kan tevens kennis gemaakt worden
met zijn opvolger, de heer ir. W. M.
Harinck.

Als opvolger van de heer H. N. van
Vliet die met pensioen gaat als directeur
der Gemeentebedrijven Woerden is met
ingang van 16 september a.s. benoemd
de heer N. van Vliet, thans technisch
hoofdambtenaar Ie klas in de gemeente
Haarlemmermeer.

NEDERLAND ZOEKT SAMENWERKING MET WEST-DUITSLAND
BIJRESEARCH VOOR
MILIEU-HYGIENE
Nederland en West-Duitsland zullen
nauw gaan samenwerken bijde bestrijding
van de verontreiniging van lucht, water
en bodem, de zg. milieu-hygiène. Dit
heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid dr. R. J. H.
Kruisinga meegedeeld na zijn terugkeer
uit Boston, waar hij de jaarlijkse assemblee van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijwoonde. De staatssecretaris heeft in Boston met zijn Westduitse
ambtgenoot prof. Manger König besloten dat nagegaan zal worden in hoeverre
beide landen de wetenschappelijke research op het gebied van de milieuhygiëne gezamenlijk kunnen gaan uitvoeren. Bovendien zullen de beide landen de mogelijkheid van verdere uitbreiding van de samenwerking op dit
gebied bestuderen. Tijdens de begin september in Boedapest te houden vergadering vande regio-Europa van de W H O
zullen beide bewindslieden deze plannen
verder uitwerken.
In verband met de vervuiling van de
Rijn heeft dr. Kruisinga met zijn Poolse
collega van gedachten gewisseld over een
Pools project, waarbij men in de Weichsel en Oder is begonnen met het plaatsen
van een automatisch metingsysteem om
de kwaliteit van het water te bepalen.
Dit systeem geeft een automatische analyse en registreert de verontreinigingen
eveneens automatisch.
In Boedapest zal tevens de directeur van
de regio-Europa van de W H O op initiatief van Nederland een 10-jarenplan
voorleggen, dat gericht is op de intensivering van de research en het nemen
van praktische maatregelen ter verbetering van de milieu-hygiëne. Met name
zal het plan aandacht schenken aan
inter-Europese coördinatie van deze
werkzaamheden aanefficiëntere controlemethoden. Met de uitvoering van dit
plan zal 5 miljoen gulden gemoeid zijn.
(ANP)
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