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SUMMARY
The porteous-process
In 1934, at the Wandie Valley sewage purification plant near
London, W.K. Porteous conducted a series of experiments involving the heating of sewage sludge under pressure.
His experiments revealed that this process improves the dewatering of the sludge.
Boiling under increased pressure (and temperature) greatly reduces
the water retention capacity of the dry solid matter composed
primarily of colloids or slimes.
As a result most of the water content can be removed by simple
settling and decanting. The remaining thick sludge can further be
considerably dewatered by means of filter presses of vacuum
filters without chemicals.

Het porteous-procédé *)
In 1934 werd d o o r W . K. P o r t e o u s op
een in de nabijheid van L o n d e n gelegen zuiveringsinstallatie, ni. die van
W a n d l e Valley, een serie proeven gen o m e n met verhitting van afvalwaterslib o n d e r druk. M e t deze proeven
*) 2e Vakantiecursus in behandeling van
afvalwater, gehouden door de Afdeling der
Weg- en Waterbouwkunde van de T.H.
Delft, op 30 en 31 maart 1967. Les 6.
Les 5 is verschenen in Water 50 (1966) (20)
313—316.

werd a a n g e t o o n d , dat tengevolge hiervan een goede o n t w a t e r b a a r h e i d van
het slib werd verkregen.
H e t w a t e r b i n d e n d vermogen van de
slibdrogestof, w a a r v a n m e t n a m e de
colloïden of slijmstoffen g e n o e m d
moeten w o r d e n , w o r d t d o o r koken onder verhoogde d r u k (en t e m p e r a t u u r )
sterk verlaagd, met als gevolg, dat het
grootste deel van het watergehalte kan
worden afgescheiden d o o r eenvoudig
bezinken en decanteren. H e t overblij-

vende dikke slib kan behoorlijk verder
w o r d e n o n t w a t e r d d o o r middel van
filterpersen of vacuumfilters zonder
toevoeging van chemicaliën (fig. 1, l a ) .
Als gevolg v a n de m e t succes b e k r o o n de onderzoekingen van Porteous werd,
voornamelijk in het n o o r d e n van
Engeland, een aantal installaties geb o u w d , die ten dele o p dit m o m e n t
nog in bedrijf zijn.
Deze eerste installaties werden slechts
gedeeltelijk a u t o m a t i s c h bedreven en

Fig. la - Het verband tussen kooktijd en persduur.

Fig. 1 - Het verband tussen kooktemperatuur en persduur.
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het kookproces werd steeds onderbroken door het vullen en het laten
leeglopen van de reactor.
Tengevolge van de ontwikkeling van
de laatste jaren is men erin geslaagd
de gehele installatie te automatiseren
en continu te bedrijven. De benodigde
menselijke arbeid is dan ook buitengewoon gering (fig. 2).
Een groot nevenvoordeel van de continue bedrijfsvoering is, dat het bij
de discontinu werkende installaties optredende stankbezwaar hierbij geheel
is overwonnen.
Het totale bedrijf omvat een aantal
onderdelen, (fig. 3) die in vier hoofdgroepen zijn in te delen, namelijk:
1. de voorbehandeling van het slib;
2. het kookproces;
3. de ontwatering van het slib;

Fig. 2 - De porteous installatie Nant d' Avril, Zwitserland.

4. de afvoer van de perskoek;
5. de behandeling van het filtraat.
1. De voorbehandeling van het slib
Het verse slib wordt afgelaten in een
vers-slib-put met een inhoud van
enkele uren bedrijfscapaciteit van de
reactor. Wordt tevens spuislib van een
actief slibinstallatie verwerkt, dan kan
deze put gedimensioneerd worden als
een indikker.
Daar dit slib grove delen kan bevatten,
die in de buisleidingen van de installatie en vooral in de warmtewisselaar
tot verstoppingen aanleiding kunnen
geven, moet dit slib door een verpulveraar worden gepompt. Men gebruikt voor dit doel een monomutrator, die bestaat uit een verpulveraar en
een monopomp. De verpulveraar zuigt
het slib op door een buis met een
zodanig gekozen diameter, dat zware
delen (metaal e.d.) niet kunnen opstijgen (fig. 4).
De monopomp brengt daarna het slib
op een zeef met een maaswijdte van
ca. 6 mm, waarop de mogelijk niet
voldoende fijngesneden delen kunnen
worden teruggehouden (fig 5).
Het fijngemalen en gezeefde slib komt
terecht in een buffertank, waaruit het
kookproces wordt gevoed.

Fig. 3 - Schematisch overzicht van het porteous procédé.
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Fig. 4 - De manomutrator.

2. Het kookproces
Het slib wordt uit de voorraadtank,
evenals de vers-slibput met een inhoud
van enkele uren bedrijfscapaciteit, van
de reactor door middel van een drievoudige hogedruk plunjerpomp (fig. 6)
naar de warmtewisselaar geperst.
De pomp bezit drie zuigers, teneinde
het slib zo gelijkmatig mogelijk te
doen stromen (fig. 7).
De warmtewisselaar is opgebouwd uit
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concentrische buizen. De wijdte van
de binnenste buis varieert van 3-10 cm,
die van de buitenste van 5-15 cm. De
lengte der buizen is ca. 7 meter. In de
warmtewisselaar wordt de temperatuur
van het slib opgevoerd tot ca. 140° C.
Uit de warmtewisselaar stroomt het
slib naar de reactor (fig 8), waarbij het
door stoominjectie verder wordt verwarmd.
De stoom wordt geproduceerd in een
ketel (fig. 9), gestookt met olie of gas.
De stoominjectie wordt zodanig automatisch geregeld, dat de inhoud van
de reactor op een constante temperatuur van ca. 180° C wordt gehouden.
De totale inhoud van de reactor bedraagt ca. 1 uur capaciteit van de
installatie.
Door een automatisch door middel
van in de reactor aanwezige electroden bediende afsluiter in de aflaat van
de reactor wordt het slibniveau in de
reactor constant gehouden (fig. 10),
zodat de hoeveelheid in de reactor
aanwezig slib ca. Y2 tot -% van de
totale inhoud bedraagt. De in de reactor ontstane gassen kunnen via een
regelafsluiter ontsnappen. Het zonder
meer aflaten van deze gassen veroorzaakt stankbezwaar; zij dienen door
de aeratietank te worden geleid. De
mogelijkheid bestaat, dat dit in bepaalde gevallen niet voldoende is. Men
zal dan bovendien de gassen nog door
een adsorbens moeten leiden, zoals actieve kool o.i.d. In Zwitserland is met
goed resultaat het gas op ca. 4 m
diepte in de grond gebracht.

Fig. 6 - De hogedruk plunjerpomp.

Fig. 7 - De warmtewisselaar

- De reactor.
i
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3. De ontwatering van het slib
Een belangrijk deel van de ontwatering van het de warmtewisselaar verlatende slib, dat is afgekoeld tot ca.
40 C, speelt zich af in de nabezinktank (fig. 11).
De verblijftijd in deze nabezinktank
is ca. 24 uur, berekend op de capaciteit van de reactor.
In de praktijk op de verschillende installaties blijkt ca. 50 % van het slibvolume als bovenstaand water afgevoerd te kunnen worden.
Het ingedikte slib stroomt naar een
voorraadbassin (fig. 11) dat met een
roerder is uitgerust. De inhoud van
deze buffertank hangt af van de relatie
die men zoekt tussen de bedrijfsvoering van het kookproces en de bedrijfsvoering van de filterpersen. Berging van één etmaalproduktie aan dik
slib is in de meeste gevallen ruim
voldoende (derhalve de helft van de
inhoud van de nabezinktank). Het
ingedikte slib wordt uit de voorraadtank met plunjerpompen met een
249

Fig. 9 - De

s'.oomgenerator.

Fig. 10 - De automatische

Men gebruikt nylon filterdoek. Tussen
dit nylondoek en de filterplaat wordt
vaak een extra jute doek aangebracht
om mechanische beschadiging van het
nylondoek bij het verschuiven door de
tegen elkaar slaande platen te voorkomen.
Tijdens het persen wordt onder de
pers een lekbak geschoven, waardoor
het perswater apart wordt afgevoerd
(fig. 14).
De afmetingen van de geproduceerde
koeken zijn 1,2 x 1,2 m bij een dikte
van 31 mm.
Tijdens het lossen van de pers is de
lekbak weggeschoven en vallen de
perskoeken op de daaronder aanwezige transportband (fig. 15).
Via een stelsel van transportbanden
worden de koeken afgevoerd naar een
bunker waaruit rechtstreeks transport
kan plaatsvinden per auto of per schip
(fig. 16).

afsluiter in de aflaat van de reactor.

Fig. 11 - De combinatie van
nabezinktank
(boven) en voorraadbassin
voor de filterpersen (onder).
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maximale druk van 7,5 kg/cm 2 door
de filterpersen gepompt.
De filterpersen (fig. 12).
Men pompt gedurende ]/2 uur na het
begin van het persen met twee pompen
door twee filterpersen, waarna de capaciteit van de filters zodanig is gedaald, dat met een pomp voor de twee
persen voor de rest van de persduur
van 3 à 4 uur kan worden volstaan.
De filterpersen die voor het Porteousbedrijf de meest economische zijn,
hebben een half automatische bedrijfsvoering, d.w.z. het sluiten en openen
geschiedt met een handbediende hydraulische motor, terwijl het verplaatsen van de hangende filterplaten van
de geopende pers automatisch met een
door een motor aangedreven trekinrichting plaats vindt (fig. 13).

Fig. 12 - De

filterpers.
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Fig. 13 - De trekinrichtim*

voor het \erplaatsen

Fig. 15 - De transportband

voor de perskoek

n

van de

filterplaten

Fly. 14 - Het perswater loopt weg via een
onderzen hoven lekhak.

4. D e verdere verwerking van het
Porteous produkt
Het dikke slib, zoals het uit de nabezinking w o r d t afgetapt, heeft een
drogestofgehalte van ca. 12 % (tabel 1).
Tabel 1 - Gemiddelde watergehalten en persduur
vers slib
94,7 %
slib na koken en bezinken . . 89,3 %
persduur
4,2 uur
koek uit filterpers
41,3 %
Halifax december 1939 t/m september
1940 (Lumb.)

Fig. 16 - De bunker voor de

perskoek.

Het heeft een goede bodemverbeterende en bemestende w a a r d e , terwijl het
niet infectieus is en bovendien geen
zaden bevat. Tevens zijn er geen
chemicaliën aan toegevoegd, die de
toepassing als meststof zouden kunnen
beperken. Het kan derhalve nat worden versproeid.
N a ontwatering op filterpersen k o m t
het in a a n m e r k i n g v o o r gebruik als
compost. D e filterkoek bevat ca. 60 %
droge stof. Deze droge stof bevat ca.
1,5% P2O5 en ca. 1 , 5 % N . H e t
organische stofgehalte varieert van
40 - 70 % (tabel 2).
Tabel 2 - SHbanalysein % van de droge stof
vers
slib
organische stof
totaal stikstof (N)
phosphor (P 2 O5)
kalium (Ko O)

63,6
3,9
3,3
0,3

Porteous
koek
51,2
2,0
4,3
0,23

(Lumb. 1940)
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Mag niet gerekend worden op afzet
van dePorteouskoek alscompost,dan
kan zij alleen of tezamen met huisvuil verbrand worden. De koek met
40 % water is een autonome brandstof, voor de verbranding waarvan
derhalve geen extra brandstof behoeft
te worden toegevoegd.
De koek kan tenslotte op de eenof
andere plaats al of niet tesamen met
huisvuil gedeponeerd worden.
Van belang ishierbij, datde perskoek
met aanvankelijk ca. 40% watergehalte door broei snel voortgaat water
te verliezen, indien ze op een hoop
wordt gebracht, afgedekt tegen directe
regen. Het is normaal, dat op deze
wijze naca.1maand het vochtgehalte
nog isgedaald totca.25%, waardoor
het uiterlijk vandekoek hard en stofdroog is geworden.
5. De behandeling van het bovenstaande water van de bezinktank
en het filtraat vande filterpers
Een deel van de droge stof vanhet
verse slib gaat door het kookproces
in oplossing, voornamelijk de organische stikstof. Deze opgeloste stoffen
komen inhet bovenstaande watervan
de bezinktank en in het filtraat van
de pers. Deze opgeloste stoffen kunnen in sommige gevallen niet zonder
meer biologisch gezuiverd worden
door toevoeging aan het ruwe afvalwater. Dithangt hoofdzakelijk afvan
de concentratie aan B O D Ö van het

ruwe afvalwater.

Is deze hoog, dan moet het filtraat
voor terugvoer naar het aankomende
afvalwater over een oxydatiebed worden gevoerd meteennormale lagebelasting van bijv. ca. 300g BOD- per
m;j> filtermateriaal. Opdeze wijze is de
BOD 5 toename van het effluent van
de installatie te verwaarlozen ( <1
mg/l).
Uit de proeven van Lumb en Barnes
in 1944(tabel 3) is gebleken, dat er
geen verschil was tussen het effluent
van oxydatiebedden of actief slib,
wanneer hetinfluent al of geen filtraat
van de Porteous installaties bevatte.
Dit geldt voor de verwerking vanprimair en secundair slib. De rest-BOD 5
van biologische zuivering van het filtraat apart moet in hoofdzaak worden
toegeschreven aan nitrificatie.
Uit proeven in 1964 genomen in Zwitserland door Blanc (tabel 4),is eveneens gebleken, dat de BOD 5 vanhet
effluent van de zuiveringsistallatie te
Villette met Porteous effluent geen
afwijking vertoonde van deBOD 5van
het effluent vande zuiveringsinstallatie, terwijl de Porteous installatie buiten werking was. In beide gevallen
was de BOD 5 gemiddeld 12 mg/l.
Wanneer men uitgaat van een BOD 5
van het Porteous filtraat vanca. 5000
mg/l, dan blijkt dit filtraat een belasting van de biologische zuivering te
vormen van ca. 1 0 % ,dat is ca. 2 x
zo hoog alsdievanhet overloopwater
van de slibgisting.

Tabel 3-Biologische zuivering vanfiltraat met dubbelfiltratie
(experiment Lumb enBarnes 1944)
verdund
filtraat
B.O.D.5
nitriet + nitraat(N)

N.B. filter I

65
18

170
2,7

460

N.B. filter II

belasting op Ie bed8inw. (280 gr.B.O.D.5) per m 8

Tabel 4- Gemiddelde analyses effluent zuivering in mgjl
A zonder Porteous filtraat

B.O.D.5
nitriet + nitraat (N)
inw./m 3 oxydatiebed
gem. verblijft, aeratie (hr)

effluent V.B.

N.B. oxydatiebed

N.B !. aeratie

160

18
10
2

13
0,3
15

B met Porteous filtraat
B.O.D.5
nitriet + nitraat (N)
inw./m 3 oxydatiebed
verblijft, aeratietank (hr)
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170

19
8,7
1,8

14
0,4
14

6. De personeelsbezetting
Daar de Porteousinstallatie geheel
automatisch werkt, bestaat het personeel uit een machinist. Het bedrijf
werkt continu, zodat voor de nachtelijke bewaking extra voorziening moet
worden getroffen. Op de grotere zuiveringsinstallaties, waar in continudienst wordt gewerkt, schept dit geen
problemen.
De filterpersen kunnen in economisch
opzicht het beste in dagwerk worden
bedreven. In tegenstelling tot hetalgemeen heersende gevoelen, is hiervoor bijzonder weinig personeel benodigd. Voor een grote zuiveringsinstallatie, bijv. 500.000 inwonerekwivalenten, kan met 2 arbeiders meteen
5-daagse werkweek worden volstaan.
Wel is boven deze bezetting reserve
personeel nodig, voor het waarborgen
van de bedrijfsvoering bij vacanties
en ziekte.
Totaal is derhalve benodigd opeen
grote Porteous installatie,wanneer voor
de nachtdienst niet geput kan worden
uit de personeelsbezetting vandezuiveringsinstallatie, een dagploeg van een
chef-machinist en twee arbeiders en
twee nachtploegen, elkvaneenmachinist.
7. De financiële aspecten
Daar in Nederland noggeen installaties volgens het Porteous procédé zijn
gebouwd, was hetopditmoment niet
mogelijk de financiële aspecten voor
Nederlandse omstandigheden en normen met voldoende nauwkeurigheid te
schatten.
Zeer recente gegevens zijn mij echter
uit Zwitserland door Techfina teGenève ter beschikking gesteld.
In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat voor een goede beoordeling van de met een dergelijke installatie gemoeide kosten slechts het
totaalbedrag in aanmerking komtvan
annuïteit van de investering en de
bedrijfskosten (fig. 17).
In detweede plaats isvanbelang,dat
de kosten van het Porteous procédé
niet direct samenhangen met de hoeveelheid te verwerken droge stof, dus
met het inwonerekwivalent, doch wel
met het aantal te verwerken m3 slib
(fig.18).
Voor een goede dimensionering van
de Porteous installatie —en derhalve
voor deteverwachten kosten ervan—
is derhalve een zo juist mogelijke
taxatie nodig vanhet drogestofgehalte
van hette verwerken verse slib.
Uit de grafieken (in de figuren 17 en
18) moge overduidelijk blijken, dat
het zo ver mogelijk indikken van het
H20 (1) 1968, nr. 11

kostenper inwoner
perjaar in guldens
4

50.000

watergehaltevanhetverseslib in %

100.000

200.000

A : 6 0 . 0 0 0 inw. ekw.
B : 1 0 0 . 0 0 0 inw.ekw.
C : 2 0 0 . 0 0 0 inw.ekw.

exploitatie kosten
in guldens
4

99 98

97

96

95 94 93

92 91

90

watergehaltevanhet verseslib in%

Fig. 17 - De invloed van de grootte op de totale jaarlijkse kosten
per inwoner.

verse slib van groot economisch voordeel is v o o r het gehele P o r t e o u s bedrijf.
H e t energieverbruik van de totale installatie bedraagt ca. 2 kwh + ca. 5
liter olie per m3 vers slib. Dit h o u d t
in, dat de totale energiekosten p e r mS
vers slib ca. ƒ 0 , 4 0 bedragen. V o o r
een biologische zuiveringsinstallatie
met actief slib is dit ca. ƒ 0,30 per inw o n e r per jaar.
8. Besluit
D e conclusie m a g w o r d e n getrokken,
dat de m o d e r n e ontwikkeling van het
P o r t e o u s procédé zowel o m technische
als o m financiële redenen vermoedelijk
één van de weinige aantrekkelijke alternatieven zal blijken te zijn voor de
verwerking van slib van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Fig. 18 - De invloed van het watergehalte van het slib op de totale
exploitatiekosten.
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Pijpleidingproblemen
Aan de nota van de Minister en de
Staatssecretaris van Economische Zaken
naar aanleiding van het eindverslag van
de vaste Commissie voor Economische
Zaken omtrent de vaststelling van de
begroting van dit departement is het
volgende ontleend:
„De snelle ontwikkeling in de laatste
jaren van het pijpleidingtransport in
West-Europa en ook in Nederland en
de verwachtingen daaromtrent voor de
naaste toekomst maken inderdaad een
nadere bezinning hieromtrent noodzakelijk. Om die reden is dan ook op 4 januari van dit jaar door de Minister van
Verkeer en Waterstaat een interdepartementale commissie ingesteld, die tot
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taak heeft na te gaan of, en zo ja, welke
wettelijke voorzieningen met betrekking
tot pijpleidingen wenselijk zijn. Hierbij
wordt niet alleen gedacht aan pijpleidingen voor het vervoer van aardgas,
ruwe aardolie en aardolieprodukten (inclusief halffabrikaten), maar evenzeer
aan een pijpleidingtransport van drinkwater, pekel en afvalwater. In de commissie, waarin 10 departementen zijn
vertegenwoordigd, komt het gehele scala
van problemen aan de orde. Hierbij is
onder meer te denken aan de wenselijkheid van een wettelijke grondslag, veiligheidsnormen en de controle daarop, gebruik door derden, coördinatie en combinatie, de mogelijkheid t.a.v. de opstelling van een plan.

Wat dit laatste punt betreft moge worden opgemerkt dat het opzetten van een
plan waarin de toekomstige ontwikkeling van het pijpleidingtransport stringent wordt vastgelegd nauwelijks mogelijk is, omdat deze ontwikkeling afhankelijk is van de behoeften van het bedrijfsleven, die mede bepaald worden
door de technische evolutie op dit
gebied.
De bovenbedoelde commissie is inmiddels
haar werkzaamheden begonnen en heeft
een werkgroep ingesteld, die tot taak
heeft in overleg rret alle belanghebbenden uit overheidskringen en bedrijfsleven een onderzoek in te stellen naar
de belangen en problemen met betrekking tot de pijpleidingen".
Kortelings is ook de VEWIN over deze
aangelegenheid benaderd.

253

