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desintegratieenalvrijsnelkwamderwziLand
vanCuijk naarbovenalsmogelijke locatievoor
een demonstratieproject.
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Desltbdesinte.gratieproefoprwziLandvanCuijkstaatinmiddelsbekendalsheteerstedemonstratieproject inNederland.Bijaanvangvandeproefin deherfstvan2004iserveelruchtbaarheid aan
gegeven. Deverwachtingenwarenhoo,gaespannen.In2005,toendeeersteresultatenmoestenworden
.geboekt,hoordemenwisselendegeluidenoverdebevindingen.Hetdemonstratietraject isrecentajgesloten.De^e^evenszijnverwerktenderesultaten^erapporteerd.Tijddusvooreenartikelmetdetails
overhetverloopvanhetinnovatieprocesenderesultaten.
Ineenstudienaardehaalbaarheidvan
slibgistingopdeslibontwateringslocatie
Mierlo,uitgevoerd inopdrachtvanWaterschapDeDommelendeNVSlibverwerking
Noord-Brabant(SNB),bleekdatvoordelenverbonden kunnenzijnaanhettoepassenvaneen
ultrasonevoorbehandelingvanhetsecundaire
slibalvorensdittevergisten.Doordezeultrasonebehandelingwordt inhetslibcavitatie
opgewekt.Onderinvloedvancavitatieworden
groteslibaggregaten afgebroken totkleinere
deeltjes enwordenslibcellen opengebroken.
Alsresultaat neemt het contactoppervlak
tussenslibdeeltjes enwatertoeenwordenin
hetslibaanwezigeenzymengemobiliseerd.
Ditleidttoteenbetereafbraak vanhetorganischemateriaalindegistingendaardoorineen
verhogingvandeproductievanenergieinde
vormvanbiogasendereductievandehoeveelheidslibvooteindverwerking.Doordetechnologiewordtbovendieneenpositiefeffect op
hetontwateringsresultaat geclaimd.
Op zoek naar een geschikte
testlocatie
Dootdehaalbaarheidsstudie wasdeinteressebijWaterschapDeDommelgewektvoor
depotenties vanslibdesintegratie.InNederlandwasopmeerdereplekkenalwelotié'nterendgekekennaardemogelijkheden vanslibdesintegratie,maardithadnognietgeleidtot
eenpraktijktoepassing.Deontwikkelingvan
slibdesintegratiemetdeultrasoundtechnologieheeft zijnoorspronginDuitsland.Daar
warenopdatmoment tientallenpraktijkrefe50
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rentiesvoorhanden.OmdatdeNederlandse
onrwerpfilosofie opbepaaldeaspecten significantafwijkt vandeDuitsesituatie,isonderkenddathetnoodzakelijkwasomde
mogelijkheden enonzekerhedenmetdeultrasoundtechnologieopeenrwziinNederlandte
latentesten.BijWaterschapDeDommelwas
opdatmomentgeengeschikterwzivoorhanden.DaaropisWaterschapAaenMaasbenaderd,ishetgewezenopdepotentiesvanslib-

BijderwziLandvanCuijkdeedzicheen
aantalgunstigeomstandigheden voorten
behoevevanhetdoelvandedemonstratie,
namelijk hetalleenvergistenvansecundair
slib,eenopvallend laagrendement vandevergisterendeaanwezigheid vanvoldoendegegevensvoorhetopstellen vaneenslibbalans.
Sindsdeombouwvandezuiveringin2000is
devergistbaarheid vanhetslibvanrwziLand
vanCuijkduidelijk afgenomen. Diteffect is
directgerelateerd aandeontwerpgrondslagen
omtekunnen voldoenaandestikstofeis inhet
LozingenbesluitStedelijkAfvalwater Bij
langereslibleeftijden wordthetsecundaireslib
namelijk verdergaandgemineraliseerd,metals
consequentiedatminder biogasuitkomtbij
vergisting.Opveellocatieswordtalsresultaat
tevenseenverminderd ontwateringsresultaat
waargenomen.Voorhetbereikenvanpercentagesbovende20procentmoetveelmoeite
wordengedaan.
DebeperkingvandelocatieLandvan
Cuijk isdatslechtsééngistingstank aanwezig
isendusgeensituatiemeteenparallel bedrijf
gecreëerd konwordenomdeinvloedtevergelijken ineensituatiemetenzonderslibdesintegratie.Deonderbouwing werdzodoende
bepaalddoordekwaliteitvandeslibbalans.
DittisicowetdgeaccepteerdenrwziLandvan
Cuijk werdverkozen toteerstetestlocatiein
Nederland.Voordeuitvoeringvanhet project
ismetpositiefresultaateensubsidiebijSenterNovemaangevraagd.

DeulrrqgeluidsiTutalIatiemetvtersonorrodtninserie[foto:Grontmij).

Een excursie voor de zekerheid
Indehaalbaarheidsstudie voorslibvergistingopdelocatieMierlozijn diversetechnologieënophetgebiedvanslibdesintegratieonder
deloepgenomen.Opbasisvanaanbiedingen
enveelcommunicatie metdebetrokkenleverancierskwamdeultrasoundtechnologie in
deelstroombehandeling(waarbijcircaeenderdevandetotalehoeveelheidslibwordt
behandeld)economischenkwalitatiefalsbeste
uitdebus.Zoalsalaangegeven isvooralin
Duitsland ruimeervaringbeschikbaarmetde
toepassingvanultrasound oppraktijkschaal
voorslibdesintegratie.Quareferenties stakéén
leverancierermetkopenschouders bovenuit.
Bovendienwasdezepartij inhetbezitvaneen
patentvoordeverkozen deelstroombehandeling.Deleverancier booddemogelijkheideen
vooronderzoekuit tevoerenomdehaalbaarheidvaneendeclstroombehandeling vanhet
geproduceerdesurplusslib metultrasound te
verifiëren. Deresultatenwaren veelbelovend.
Opbasisvandezeresultatengafdeleverancier
hardegarantiesafvoordeteverwachtenresultatenopbasisvan'nietgoed,geldterug'.
Totopdatmoment wasalleenmetdeleveranciergesproken.Vandaardatinmaart2004
tweereferentieprojecten inDuitsland zijn
bezochtwaarinstallatiesvandeleverancieral
tweetotdriejaar functioneerden. Aanhet
bezoeknamenmedewerkersdeeluitallegelederenvanWaterschapAaenMaas,Waterschap
DeDommel,SNBenGrontmij.Hetalgemene
beeldoverdetechniekbleefpositief Opbasis
hiervanisbeslotendatdeslibdesintegratieproefdoorgangzouvindenmetdegekozen
«verander,eenjoint ventureoverigenstussen

eenadviseurbureau,eenleveranciereneen
onderzoeksinstituut.
Veel haren, snelle slijtage e n interne

discussies
Naeenkorteinstallatietijd koneind
augustus 2004deinstallatieinbedrijfworden
genomenenistweeweken proefgedraaid.
Hierbij werdvastgestelddatdeinstallatiezeer
frequent uitvielopdehogedrukbeveiliging.
Deoorzaakhiervanwerdgevonden inhethoge
percentagedrogestofnade indikcentrifuges
metalsgevolgeenhogeviscositeit,tehoog
voordeultrasoundinstallatie.Ookdesterke
variatiesindebereikte drogestofpercentages
leverdebeperkingenop.Beslotenwerddeoorspronkelijke installatiemetvijfsonotrodenom
tebouwennaareeninstallatiemetviersonotrodenenintroductievaneenrecirculatiestroom(ziefotooppagina 50),zodathethoge
indikpercentageverwerktzoukunnen worden.
Onderinvloedvancavitatieneemt namelijkde
viscositeit vanhetslibsterkafendoorditte
recirculeren wordtdeviscositeitvande
ingaandestroomgunstigbeïnvloed.Daarnaast
iseendrogestofmeting indetoevoernaarde
indikcentrifuges geplaatst,waarmeedeconcentratiesindetoevoer(zijnderetourslib)constanterzijngewordendoorhetsignaalvande
drogestofmeting tegebruikenomde frequentieomvormersvanderetourslibvijzels te
sturen.
Beginnovemberwasdeombouwgereed
enkondeproefdefinitiefbeginnen.Naenkele
opstartproblemen metnietafdoende werkende
beveiligingenverliephetaanvankelijk voorspoedig.Gedurendedeeerstemaandenbleek

Verstoppingenvansonorrodemetharenenvezelmatenaal(foto:WaterschapAaenMaas).
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deinstallatieechtersteedsmindergoedte
gaanfuncrioneren. Bijinspectiewerdgeconstateerddatgrotekluwensharenvoorverstoppingenzorgdenbijdepompenenallevierde
sonotroden.Hierdoor namde effectieve
werkingvandeultrasoundinstallatie aanzienlijkaf Daarnaastzorgdeditvoorvervelende
schoonmaakwerkzaamheden voorhetbedienendpersoneel.Eindmaartzijnzoweldevoedings-alsrecirculatiepomp (wormpompen)
quadoorstroomrichtingomgedraaidenzijnde
behuizingen vandesonotroden aangepast.
Sindsdienhebbenverstoppingenzichniet
meervoorgedaan.
Sonotrodenslijten doordatcavitatierelatiefdichtbijhetoppervlakplaatsvindt met
erosiealsgevolg.Doordeleverancierwasaangegevendatdesonotrodeneen levensduur
zoudenhebbenvancircaeenjaar. In februari
zijndesonotrodengeïnspecteerd enwerdvastgestelddatsnellerdanverwacht slijtage
optrad.Eindjunizijn allevierdesonotroden
nacirca3.800bedrijfsuren vervangen.De
nieuwesonotrodenvertoonden nazeven
wekenechterookaleenzodanigeslijtagedat
verdergebruiknietmogelijkwas.Opbasisvan
deresultaten inaugustuskanvastgesteld
wordendatalnaenkelewekenzodanigernstigeslijtagemoetzijnopgetreden,dateen
goedewerkingvandeultrageluidsinstallatie
nietmeermogelijk was.Eriseenpoging
ondernomen omdesonotrodestereviseren.
Toengeprobeerdwerdhiermeedeinstallatie
weeroptestarten,vieldezeelkekeerin
storing.Sinds25augustus2005 isdeinstallatie
nietmeerinbedrijfgeweest.
Tijdensdevoorbereidingvanhetproject
endeexcursiezijn problemenmetdehoge
matevanslijtagenietnaarvorengekomen,
terwijl opditonderwerpbehoorlijk werddoorgezaagd.Indetussentijd wasbinnenhetjoint
venturevandeleverancierdiscussieontstaan
tenaanzienvandefilosofieachterhet ontwerp
vandesonotroden.Concurrerende leveranciers
haddennamelijk sonotrodenontwikkelddie
bijeenlagereamplitude kondenworden
bedreven.Deamplitudeiséénvandeessentiëlestuurparameters bijhettoepassenvan
cavitatie.Heteffect vandezedoorontwikkeling
isdatdeslibreductienauwelijks vermindert,
maardatdeslijtagehiermeekanworden
beperkt.Geziendehuidigeinzichten (hevige
slijtagedoorhogeamplitude)wascontinueren
metdebestaandeinstallatieoprwziLandvan
Cuijknietaandeorde.Hetontstanemeningsverschilbinnen hetjoint ventureheeft eruiteindelijkvoorgezorgddatdezeuitelkaaris
gevallen.Meteendergelijkeontwikkelingwas
voorafgeenrekeninggehouden.
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Variaties in de onderzoeksperiode
Deverblijftijd in degistingstank iséén van
de bepalende grondslagen voorde prestaties
van degistingstank. In 2003en 2004bedroeg de
verblijftijd in degistinggemiddeld 33dagen.
Tijdens deproefmet slibdesintegratie varieerde
dezevan48dagen in het eerste kwartaal van
2005tot 24dagen in het tweede kwartaalen33
dagen in het derde kwartaal. Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door verstoppingen,
tijdens het tweede kwartaal isde slibdesintegratie veel in bedrijfgeweest en in het derde
kwartaal wasdeslijtage aan desonotroden zo
hevigdat de installatie is uitgezet.
Omdat deverblijftijd inde proefperiode
doorgaans niet overeenkwam met de referentiesituatie, iseen referentiecurve opgesteld aan
de hand van een theoretische modelbenadering.Basis hiervan iseen bekend model 1',dat
'gefit' ismet de maandgemiddelde gegevens
van 2003en 2004voordesituatie van rwzi Land
van Cuijk (zieafbeelding 1).Op deze manier
was het mogelijk uitspraken te onderbouwen
over het effect vande toepassing van slibdesintegratie.Ook ishet dan mogelijk de ruis te filteren die wordt veroorzaakt door de onnauwkeurigheid in bemonstering en analyses.

Slijtagesonotrodenacirca3.800bednjfsuren(foto:WaterschapAaenMaas).

Slibbalans

klus is,ook alzijn er veelgegevens beschikbaar.Onnauwkeurigheden in de bemonstering en analyse hebben veel invloed op het
sluitend krijgen van deslibbalans. Geholpen
door theoretische achtergronden en het vinden
van dejuiste interpretatieslag zijn we in staat
geweest om consensus te bereiken aangaande
de uitgangssituatie. Voordeleverancier en het
waterschap was dit een cruciale stap,want de
garantiebepalingen voor het beoogde resultaat
zijn hierop gebaseerd.

Vooreen eerste testlocatie zou een situatie
met tweegistingstanks idealiter de voorkeur
hebben gehad, omdatje zoeen goede referentiesituatie kan creëren. Op rwzi Land van Cuijk
isechter ééngistingstank aanwezig. Voor de
referentiesituatie isdaarom de voorliggende
periode (2003-2004)goed in kaart gebracht.
Dezebenaderingswijze werd geschikt bevonden,omdat op Land van Cuijk voorde sliblijn
veelgegevens worden verzameld met een hoge
frequentie. Gaandeweg bleek dat het opstellen
van een adequate slibbalans geen eenvoudige

Ajb. 1:

Ondanks tegenslag zichtbaar
resultaat
Deafbraak van organische stof (afbeelding
1)laat zien dat deafbraak in 2005gedurende de
desintegratie duidelijk in debovenste range
ligt van degegevens van 2003en 2004.Vanaf

Resultatenm2005tenopzichtevanreferentiecurveenresultaten'm2003-2004.
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julinemendeproblemen rondomslijtagede
overhand,waardoorheteffect vandebehandelingwegzakt.Deresultaten vanaugustusen
september liggendanookopdereferentiecurve. Al metaliseensignificante verbetering
vandeorganischestofafbraak aangetoond. Het
isechter lastigomvoordehoogtevandeverbeteringeenconcretewaardeaftegeven.Dit
komtdoordatdeinterpretatievangetallen niet
eenduidig is, watookblijkt uitafbeelding1.
Daarnaast isdeafwikkeling vandegarantievoorwaarden metdeleveranciervaninvloed.
Doordeleverancierwasvoordeverbetering
vandeafbraak vanorganischestofeengarantiewaardeafgegeven van25procent.Dooralle
technischeproblemen isdezegarantiewaarde
nietgehaald.Welwordtverwachtdatde
potentiëleafbraak hogerligtdandegevonden
waardenvoorde proefperiode.

Resumé
Ondanksveeltegenslagisweldegelijk
resultaatgeboekt.HeteerstedemonstratieprojectinNederland heeft onslatenziendatde
ultrasoundtechnologie perspectieven biedt
vooreenoptimalisatievanmeerdereaspecten
bijdeslibverwerking.Ondersteunddoorpositieveresultatenopvelelocatiesin Duitsland
blijft deovertuigingongewijzigd dattoepassingvanslibdesintegratie metcavitatieals
werkingsprincipe(ultrasound en hydrodynamisch)onsveeltebiedenheeft.Waterschap Aa
enMaashadvoorNederlanddeprimeuren
heeft daarmeehetrisicoopkinderziektesaan
denlijveondervonden.VoordeverdereontwikkelingvanslibdesintegratieinNederland
heeft hetproject opderwziLandvanCuijkeen
essentiëlevoorbeeldfunctie. Deopgedane
kennisenervaringzijnenwordenalaangewendinvelenieuweinitiatievendieindeloop
dertijd zijnontstaanvoorslibdesintegratie.

Inafbeelding 2zijndebehaaldedrogestofgehalten naontwateringvergelekenmetde
resultaten van2004. Hieruitblijkt dathetdrogestofgehalte istoegenomen totruimboven25
procent injunienjuli.In2004wasditin
dezelfde periodecirca 23procent.Gedurende
enkelemaanden nahetstilzettenvandeslibdesintegratie iseenduidelijkedalingtezien.
Geziendeverblijftijd indegistingissprake
vaneennaijlend effect. Innovember 2005ishet
drogestofgehalte naontwateringweerophet
niveauvan2004.Voorhetverbeterenvanhet
ontwateringsgedrag is voldaanaande gestelde
garantiewaarde.Eenverdereverhogingiswellichtnogmogelijk bijeentechnischgoed functionerendeinstallatie.

Afb- 2:

naarslibdesintegratie.Sindsapril2006isde
eersteinstallatieinhetkadervandit onderzoekopgestartopderwziEnschedevanWaterschapReggeenDinkel(ziepagina7). InstallatiesoprwziBathvanWaterschapBrabantse
DeltaenoprwziNieuwgraafvanWaterschap
RijnenIJsselzullensnelvolgen.Deproefperiodezaleenjaargaanduren.Positiefelement
vandezelocatiesisdeaanwezigheid vanmeerderegistingstanks,zodatéénvandegistingstanksalsreferentie kandienen.Hetvergelijken
vanderesultatenzalhierdoor aanzienlijk
makkelijkereneenduidigergaandanopde
rwziLandvanCuijk mogelijkwas.
Naastderwzi'sinhetSTOWA-onderzoek
zijn recentinstallatiesvoorslibdesintegratie
geïnstalleerd enopgestartoprwziZeistvan
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
enrwziWillemAnnaPoldervanWaterschap
ZeeuwseEilanden.OpderwziMeppelvan
WaterschapReestenWiedenvindteendemonstratieproject plaatsmeteen hydrodynamische
slibdesintegratie.

Nieuwe initiatieven met
slibdesintegratie
LandvanCuijk was dusdeeersteinNederland.Debehaalderesultatenzijn gerapporteerdaanWaterschapAa enMaasenbinnenkortaanSenterNovem. De garantiewaarden
zijn nietallemaalgehaald,maardepotentie
vanslibdesintegratieisduidelijk zichtbaar.Dit
laatsteisnietonopgemerktgeblevenenin
navolgingvanLandvanCuijkzijn meerdere
nieuweinitiatievenontstaanomdemogelijkhedenvanslibdesintegratie teonderzoekenen
tebenutten.Zoismomenteel inopdrachtvan
STOWAeengrootpraktijkonderzoek gaande

De genoemdeprojecten zullen Nederland
meerinzichtgaanverschaffen indemogelijkhedenomviaslibdesintegratiedeslibverwerkingteoptimaliseren. «"
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