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Toepassing van de filtratie-expressiecel in de wvzi-praktiik
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1. Inleiding
Zuiveringsslib, bestaande uir een waterige
suspensie met 3 à 4 gewichtsprocent
droge stoÍ, ontstaat bij de zuivering van
afvalwater. Alvorens het slib af te zetten
vindt er ontwatering plaats. Mechanische
ontwatering van zuiveringsslib gebeurt in
Nederland met behulp van kamerfilter-
persen, zeeÍbandpersen en centr i Íuges.
Het belang van mechanische ontwatering
zal naar verwachting alleen nog maar
toenemen wat hieronder verder zal
worden toegelicht.

Jaarlijks komt in Nederland bii de reini-

een fundamenteel onderzoek uitsevoerd
naar mechanische s l ibonrwarer ins.
Her onderzoek is  u i rgevoerd in  hèr
Laboratorium voor Scheidingstechnologie
van de Technische Universiteit Eindhoven
[Herwijn et al., 1994).In dir onderzoek
is een uitgebreide reeks van karak-
teriseringsmethoden voor slib en slibkoek
onderzocht respectieveliik ontwikkeld.
Hierbil komen enkele meetmethoden naar
voren d ie geschikr  l i iken voor  roepassing
in de rwzi-praktijk. De meesrbelovende
hiervan is de Filtratie-Expressiecel
(FL,-cel), waarmee het mogelijk is zowel

Samenvatting
Recent is een uitgebreid weten-
schappelijk onderzoek verricht naar
de fundamentele aspecten van
mechanische slibonrwatering.
Hierbij is een uitgebreide reeks van
karakteriseringsmethoden voor slib
en slibkoek ontwikkeld en gerest, die
relevant wordt geacht voor een beter
begrip van her ontwateringsproces.
Eén van de meestbelovende karak-
teriseringstechnieken is de Filtratie-
Expressiecel (FE-cet). De FE-cel is
een geautomatiseef de meetopstelling
die zeer geschikt blijkt te zijn om het
onrwaterings gedrag van zuiverings-
slib te onderzoeken. Ook bliikt er
een optimale dosering flocculant
(ijzerchloride, polyelectrolyt) te
bestaan waarbij de specifieke
filtratieweerstand minimaal en het
einddroge-stofgehalte maximaal zijn.
In een eerste verkennende srudie is
de FE-cel getest in de rwzi-praktijk
en wel bij de slibverwerkings-
installatie te Mierlo. De FE-cel bliikt
nuttig te zijn voor procesdiagnose,
procesoptimalisatie en het opsporen
van'bottle-necks' in de slibliin.

van Herwijn & Janssen dewatering bv
gevestigd te E,indhoven en \il/itteveen + Bos
raadgevende ingenieurs bv gevest igd te
Deventer.

2. De Filtratie-Expressiecel
Het  mechanische s l ibontwarer ingsproces
kan worden opgesplitst in achtereenvol-
gens een filtratie- en expressiefase. In de
filtratiefase wordt een slibkoek opgebouwd
en neemt de koekhoogte toe als functie
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ging van afvalwater ongeveer 300.000 ton
communaal slib vri j op droge-stofbasis
[CBS, 1994]. I)e verwachting is dat de
produktie van zuiveringsslib in de
toekomst onder andere door de sroei
van de bevolking en de verdergaande
zuiveringsgraad van stedelijk afvalwater
nog verder zal sti jgen. Op korte termijn zal
de invoering van chemische defosfatering
leiden tot een verdere toename van de
slibproduktie met 20 à 40 0/o droge stof.
l)e afzet van zuiveringsslib in de land-
bouw en de mogeli jkheden het slib te
verwerken tot compost of zwarte grond zal
in de toekomst sterk verminderen door de
normen die er gesteld worden aan de
toegestane verontreinigingen met zwaÍe
metalen enerzijds en aan de slibdosering
anderziids. Bovendien wordt door ruimte-
beslag zoveel mogelijk gestreefd naar het
reduceren van het te storten volume.
Het huidige beleid is er dan ook op
gericht om te streven naar:
- verdergaande reductie van volume en
massa van het slib. Dit kan onder andere
worden bereikt door het droge-stof-
gehalte van het ontwaterde slib te
verhogen;
- een beter beheersbare mechanische
slibontwatering. De beheersbaarheid kan
worden verbeterd door vergroting van het
inzicht in de ontwateringsprocessen;
- lagere iaarli jkse kosten voor de totale
slibverwerkingsketen.
In de periode 1990-1994 is in het kader
van het rwzt -2000 onderzoekprogramma

de flltratie- als de expressiestap van het
mechanische ontwateringsproces op
laboratoriumschaal te simuleren. In de
huidige rwzi-praktijk is nog nauwelijks
sprake van een eenduidige vaststelling van
slibontwateringseigenschappen. In een
halfjarig vervolgonderzoek is de FE-cel
ingezet bij de slibverwerkingsinstallatie te
Mierlo. De FE-cel wordt tegenwoordig
ingezet door het bedrij i  Sludge Consul-
tants, dat is gevestigd te l)eventer.
Op basis van gegevens uit deze nieuwe
meetcel worden adviezen verleend. Sludse
Consul tants is  een samenwerk ingsverband
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van de tijd. In de hierop volgende
expressie;t'asewordt de ontstane koek uit-
geperst en neemt de koekhoogte a/als
functie van de tiid.
De FE-cel is een geautomatiseerde
meetopstelling die schematisch is weer-
gegeven in aÍbeelding L Via een trechter
wordt een slibmonster in een cilinder-
vormige houder gebracht. Het ont-
wateringsproces wordt gestart door een
bepaalde gasdruk op de zuiger aan te
brengen. De aangelegde druk is de
drijvende kracht voor de vast-vloeistof-
scheiding. Op de poreuze metalen plaat
(filtermedium), die zich op de bodem van
de cilinder bevindt, vindt de koekopbouw
plaats. Het filtraat wordt opgevangen
in een bekerglas dat rust op een elek-
tronische weegschaal. Deze is gekoppeld
aan een PC. De massa wordt continu als
functie van de tijd geregistreerd en weer-
gegeven op de PC-monitor.

Slibkoek is een compressibel materiaal. In
hetwetenschappeli jke onderzoek is een
fysisch-mathematisch model onnvikkeld
voor de beschrijving van compressibele
koekÍiltratie en -expressie [La Heii, 1994].
De basis voor dit modei wordt onder
andere gevormd door de wet van Darcy
voor vloeistofstroming door poreuze
media, massabalansen voor de vloeistof-
en vaste fase, krachtenbalans en constitu-
tieve relaties (dit ziin verbanden tussen
porositeit, resp. permeabiliteit en druk).
Het model is ingewikkeld en vereist
bovendien het uirvoeren van een aantal
metingen met de compressie-permea-
bil iteitscel [La Heij, 1994].In de Íl l tratie-
fase komt het compressibele gedrag nog
niet zo tot uitdrukking. Het koekfiltratie-
proces bij constant drukverschil ÀP kan
dan eenvoudig worden beschreven door
de geïntegreerde Darcy-vergelijking, die
geldig is voor incompressibele materialen:

o.nc,. u R
t = ^ - .  . . * m l + T  - * f f i  I

2gz[z6P PAÀP

waarln
a : gemiddelde specifieke

filtratieweerstand [m.kg-t]
tÍ = viscositeit van filtraat [Pa.s]
0 = dichtheid van filtraar [kg.m :1

A = oppervlak van het Íllter-
medium fm2l

cv : concentratie van vaste stof
in de slibsuspensie

I  : r i id
m = filtraatmassa
R = weerstand filtermedium
ÀP : aangelegde drukval

lkg'm';1
Is]
tkel
l m t l
lPal

De stromingsweerstand van het filter-
medium is vele malen kleiner dan de stro-

mingsweerstand van de koek (tweede
term aan rechterkant van formule (l) is
kleiner dan de eerste teÍm aan rechter-
kant), zodat voor de filtratiefase bii be-
nadering geldt:

f l C r U

In de rwzi-praktijk wordt vóór de mecha-
nische ontwatering slib geconditioneerd
met behulp van flocculanten. Met het
toevoegen van flocculanten wordt beoogd
dat het ontwateringsproces sterk wordt
verbeterd.
Variabelen in een experiment kunnen ziin:
- herkomst sl ib
- hoeveelheid sl ib (dus koekdikte)
- type flocculant
- dosering flocculant
- roersnelheid + roert i jd (mengintensiteit)
- aangelegde mechanische druk ÀP.

Uit een experiment kan de volgende
informatie worden verkregen:
- Grafieken:
- filtraatmassa m als functie van de tijd t
- filtraatmassa m als functie van ./t
-  massastroom dm/dt als functie van de
ti jd t
- gemiddelde specifieke filtratieweerstand
a met vergelijking (2)
- overgang filtratiefase-expressiefase
* einddroge-stofgehalte
- ontwateringsefficiency in filtratiefase Eg
resp. het gehele ontwateringsproces 8,,
- optimale dosering f locculant uit  reeks
experimenten.
In paragraaf3 zal nader worden ingegaan
op de bepaling van bovengenoemde para-
meters.

3. Experimenten met slibmonsters
van Mierlo geflocculeerd op
laboratoriumschaal
In  a l  de  h ie r  ge toonde exper imenten
wordt 100 ml van een sl ibmonster
(exclusief de hoeveelheid f locculanten)
afkomstig van de siibverwerkings-
installatie in Mierlo gedurende
l5 minuten ontwaterd met een druk-
verschil ÀP geliik aan 3 bar.
In aÍbeelding 2 is het resultaat gegeven
van een f i l t rat ie-expressie-experiment met
een geflocculeerd si ibmonster. De waarde
van de gemidde lde sp ectfieke filtratiew eerstand
a van de gevormde slibkoek wordt via
l inea i re  regress ie  mer  behu lp  van ver -
gelijking (2) berekend. De filtratieweer-
stand is een goede maat voor de ge-
middelde f i l t rat iesnelheid. Hoe lager de
specifieke filtratieweerstand, des te hoger
de snelheid van onr\'vatering in de filtratie-
fase. De expressiefase vangt aan op het
tijdstip dat de experimentele curve begint
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Ajb. 2 - (}emeten (ooc) -filtraatrnassa als.t'unctie xan de
ttld tn de oxer de.t'iltrati{ase geJitte gelntegrcerde
Darq, rergelijhing ( ).

af te wijken van de Darcy-vergelijking.
Na afloop van een experiment wordt het
etnddroge-stofgehalte EDS van de slibkoek
bepaald door deze te drogen bii l05oC
totdat de massa niet meer afneemt.
Ter  vergel i jk ing van onlwarer ings-
resultaten van apparaten en het be-
studeren van het effect van het flocculant-
type en de flocculantdosering wordt de
ontw q.teingselÏicienry E ingevoerd, welke
is gedefinieerd als de fractie van de
oorspronkeli jke hoeveeiheid water
aanwezig in een slibmonster die wordt
verwijderd. De ontwateringsefficiency kan
worden bepaald voor zowel de filtratiefase
(E,  a ls  voor  her  gehele onrwarer ings-
proces (E,).

In aÍbeelding 3 is het resulraar te zien van
twee fi ltratie-expressie-experimenien. Eén
slibmonster is getlocculeerd met
6,3 gewichtsprocent Feclj en
17,2 gewichtsprocent Ca(OH)z op droge-

4ft. 3 - Filtraatmussa aLs Jinctie xan de tijd xoor slib
geflocculeerd met 6,3 geuichtsprocent L-tCl.j en 17,2
geuichtsprocent Ca(OH), (- I en sLib geflocculeerd mel
0,1 geuichtsprocent Nulco 11/62 (-) op droge-sto.fbasis.
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stoÍbasis, het andere sl ibmonster is ge-
Ílocculeerd met 0,4 gewichtsprocent
polyelectrolyt Nalco 4l/62 op droge-
stofbasis. In aÍbeelding 4 is de filtraat-
massa m, die evenredig is met het Ír l traat-
volume V, uitgezet als functie van r/t. Het
gedeelte van de grafiek in aÍbeelding 4
waar m l ineair toeneemt metl/ t  i r  de
fl l trat ieÍàse (vergel i lking (2)).  Op het t i jd-
stip tf waarop het verband tussen m en r/t
begint af te wijken van dit lineaire gedrag
start de expressiefase (t1- 25 resp. 100 s).
Op deze wijze wordt de overgang van de
filtratiefàse naar de expressieÍàse bepaald.
In tabel I  zi jn de ontwateringsresultaten
van be ide  exper imenten weergegeven.

Alb. zl - Experintentele.liltraticcut"te, raarb i.filtraut
ntassa als Jitrtctie z,an ,/ t i ueergeger)en z,oor slih
geflocculeerd met 6,3 gcuichnfrocent PeCl.1 cn
17,2 geuiclttsprocent Ca(OH), (---) en slib
geflocculeerd met 0,4 geuichtsprocent Nalco '11/62 ( )
op droge stffiasis.

Een typische waarneming is  dat  de
specifieke filtratieweerstand voor het
systeem slib/FeCl3/Ca(OH)2 duideli jk
groter is dan die voor slib/polyelectrolyt
(zie tabel I). Een hogere waarde van d
bêtekent een relatief kleinere vloeistof-
stroom dm/dt in de frltratieÍase (zie
aÍb. 5 . Er moet hierbil aangetekend
worden dat de Ca Qfl r, concentratie
relatief laag moet zijn (< 20 gewichts-
procent op droge-stoÍbasis). Een belang-
rijke reden hiervoor is dat de slibvlokken
gevormd door toevoeging van polyelec-
trolyt (500-5000 prm) groter ziin dan die
gevormd door toevoeging van FeCl3/
Ca(OH)z Q0-200 4m) [Herwijn eral.,
19941. De aanwezigheid van grotere deel-
tjes in de slibkoek heeft tot gevolg dat het
specifieke oppervlak van alle deeltjes per

1000 rpm en een roert i jdvat 15 s.
U i t  de  ve le  laboraror iumexper imenten
die zijn uitgevoerd bliikt dat de filtratie-
snelheid sterk alhankeli jk is van de
dosering flocculant. Blj lage doseringen van
Ca(OH)z (<20 gewichtsprocent) bl i jkt er
een optimale FeClj dosering te bestaan,
dat wi l  zeggen dat de specif ieke Ír l trat ie-
weerstand een minimale waarde vertoont
en de ontwateringseÍïciency en ont-
wateringssnelheid maximaal zrin (.zie

a Íb .  ó  .  B i i  hogere  doser ingen van
Ca(OH)z wordt geen optimale dosering
FeCls ge'n'onden. Een optimale dosering
wordt ook gevonden als polyelectrol l , ten
worden gebruikt als f locculant (zre afb.7'1.

Alb. 6 S?eciliehe filtrutieiLelstand (.) als .functic ran
dc dosering ij:erchloride. Dc dosuing Ca(OH) 2 n
constarÍ en gelijh uan 20 gutihtsprcceilt op drttge-stol'
basis. Optimale dosering FeCL.3 ligr bij 10 geuichts

I ro cent o P dr o gc- s to lb asis.

]

=-

. . l
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t9
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t i j d  (s )

ÁJb. 5 - ,lÍassastroon als Jitnctit xan dc lijd z:oor sltb
gellocttrleerd mtt 6,3 geztrchtsprocut FeOII ert

17,2 geuichtsprotcnt Ca(OH), ( ) cn slib gelloccu

lecrd met 0,1 geuichtsprocent Nalco 11/62 (-) o?

droge stoftasis.

kg droge stof in de poreuze sl ibkoek
kleiner zal z.ijn.l)it heeft als consequentie
dat het wri jvingsoppervlak geringer is
waardoor het watertransport in de sl ib-
koek wordt verbeterd. Een relat ief hoge
concentrat ie Ca(OH), (>20 gewichts-
procent op droge-stoÍbasis) verlaagt de
speciÍieke Íiltratieweerstand. Een hogere
dosering Ca(OH): heeft echter als nadeel
dat er extra droge stofwordt geïntrodu-
ceerd en dit  is ongewenst.
Op laboratoriumschaal worden voor de
experimenten uitgevoerd met FeCl3/
Ca (OH) 2 ho gere ontwateringseÍl iciency's
en einddroge-stofgehalten gevonden dan
voor  exper imenten u i tgevoerd  met
polyelectrolyt (zie tabel I) .

Een mogeli jke verklaring is dat door
toevoeg ing  van Ca OH 2  een v r i j  s la r re
sl ibmatrix ontstaat, waardoor de poriën
onder druk minder snel zul len dichtslaan.
In  de  express ie fase  word t  b i i  s l ibben
geflocculeerd met polyelectrolyt (pe)
procentueel meer water verwijderd dan
bii slibben geconditioneerd met FeCl3/
Ca(OH)2. l) i t  komt tot uitdrukking in de
grotere waarden van H,, - Er voor met pe
gecondit ioneerde sl ibben. Een reden hier-
voor is het meer compressibele karakter
van deze sl ibkoeken.
Bij de flocculatie van slib met pe speelt
onder andere de mcnginlcnsitcireen
belangri jke ro1. In de hier getoonde
experimenten is het sl ib volgens de
standaardroertest [Sf'O\(/4, I 982] ge-
floccuieerd met een roersnelheid van

E

'

.9

Ortttateringsresu ltaten xan tuee fihratie expressie-expe rimenteu.

a (m/kg) E, o/n)

s l ib/ I reCl3+Ca(OH)2
slib/polyelectroll-t

3 , 8 .  I  012
2,3.r012

89,6
82,8

9  1 , 6
87.6

37,5
1 R  1

100
z )

Symbolenlijst
A : oppervlak van filter-

medium [m2]
BDS:begindroge-stoÍgehalte [gew0ó]
c\. : concentratie vaste stof

in suspensie [kg.m 3]

DS : droge-stofgehalte na
filtratie [gewoó]

Er :onnvateringsefficienci'
na filtratiefase t-l

E, :ontwateringsefliciency
na 15 minuten [-]

EDS : droge-stofgehalte na
expressie [gewo/o]

FF.  : t r l t ra t ie-expressie
m : filtraatmassa [kg]

-  ^ ^ 1 . ' - l o ^ t . ^ 1 . . t
P r  

-  
P U r  j /  ! r !  !  L r  v r J  r

^P : aangelegde drukval ['al
R : weerstand filtermedium [m-1]
rwzi : rioolwaterzuiverings-

inrichting
: ri jd
: Íiltratietiid

Griekse symbolen
a - gemiddelde specifieke

filtratieweerstand m.kg-t]
ry : viscositeit van filtraat [Pa.s]

dichtheid van vloeistof [kg.-'l
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p.e. dos6rlng (g/kg d.s.)

AJb. 7 - Speci;fiche Jilnatieueerstand (o) en eindtlroge
stlt'gehalte (L) ak .functie ran de doseritg Nalco tl l/62
)ptínaLe dosering ligt bij 0,5 geuíchtspïocent op dïoge-
stffiasis.

Bij deze optimale dosering wordt ook een
maximaal einddroge-stofgehalte bereikt.
Het is van belang voor de praktijk om de
optimale flocculantdosering te gebruiken
om een maximale ontwateringssnelheid
(en ook ontwater ingscapaci te i t  r  en een
hoog einddroge-stofgehalte te realiseren.
De optimale dosering moet met een
bepaalde frequentie worden bepaald, die
aÍhankeli jk is van de mate van variarie in
samenstelling van de slibstroom.
De FeClr-dosering die wordt toegepast
voor de ontwatering in kamerfilterpersen
in Mierlo is gelijk aan 40-60 gewichts-
procent op droge-stoÍbasis en ligt dus
beduidend lager dan de optimale dosering
(100 gewichtsprocent Fecl.r op droge-
stofbasis). Helaas was het niet mogeli jk
om de optimale dosering op grote schaal
uit te proberen.

AJb.8 - Het processcherna xan de slibrenterkitgs-
wnllatte te À,Iierlo met monsterpunten A, B, C, D, E
en F.

4. Ontwateringsgedrag van
gefl occuleerd Mierlo slib
In een verkennende studie is de bruik-
baarheid van de FE-cel getest bii de slib-
verwerkingsinstallatie te À'Iierlo [Janssen
et al., 19941. Het slib dat hier ontwaterd
wordt met kamerÍilterpersen en zeeÍband-
persen is onder andere afkomstig van de
r ioolwaterzuiver ingsinr icht ing tvpe:
aëratietank) te Eindhoven. In aÍbeelding 8
is het processchema weergegeven van de
sl ibverwerk ingsinsra l lar  ie .
Het sl ib dat in de kamerf i l terpersen
wordt onrwaterd doorloopt nog een voor-
behandeling. Vanuit de indikker, die ook
als buffertank fungeert, wordt het slib
(2-3 gewichtsprocent droge stof) verpompr
door het klasseerapparaat (versni jder)
waar grove stukken versneden worden.

Daarna wordt aan de sl ibstroom eerst een
FeCl3-oplossing (concentrat ie 200 gFe/ l)
en vervolgens een Ca(OH)2 oplossing
(10-15 gewichtsprocent) toegevoegd. De
menging van het slib met de flocculanten
treedt op in het reactorvat en de meng-
contacttank (3-4 gewichtsprocent droge
stof). Via de na-indikkers, waarbij
het droge-stofgehalte toeneemt tot
5-6 gewichtsprocent, wordt het slib
tenslotte ontwaterd in de kamerfilter-
persen. De gevormde sl ibkoek heeft een
droge-stofgehalte van 30-40 gewichts-
procent. Het sl ib bestemd voor de zeef-
bandpersen wordt eerst gecondit ioneerd
met het polymeer Nalco 41ló2. Het
polymeer wordt aangemaakt in de poly-
meertank en daarna in de slibstroom
gespoten. De menging vindt plaats in de
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mengklep die zich in de slibleiding
bevindt. Het geconditioneerde slib wordt
daarna rechtstreeks op de zeeÍbandpersen
gebracht voor ontwatering.
Het Íiltratie- en expressiegedrag zrjn
onderzocht van sl ibmonsters die zi jn
afgetapt op verschillende posities in de
toevoerleidingen naar de twee kamerfilter-
persen.  Het  doe l  van  deze mel ingen was
om eventueel aanwezige knelpunten in de
sl ibl i jn op te sporen. Er is gekozen voor
vier aftappunten: vóór en achter de mono-
pomp (A en B) die zich bevindt achter
de mengcontacttank en vóór en achter
de membraanpomp (C en D) (zie aÍb. 8).
In atbeelding 9 zijn de vier filtratie-
expressiecurven gegeven.

t i jd (s)

L  LEGENDA -A  - - - . 8  - -C u" " "D  l
AJb. 9 Fibratic cxpressiecunen z:an slibntonsters
afgetapt op dixtrst posities in het kamerfilterperss!steem.
A - xoor nonoPomp; B - achter monopomp: C - xoor
nrcmbraa?eon? ; D - uchtcr membradnpomp.

In tabel II zijn de ontwateringsresultaten
van de exper imenten weergegeven.
zoals specifieke Í'iltratieweerstand, ont-
wateringsefficiency en einddroge-stof-
gehalte. Het verschil in speciÍieke filtratie-
weerstand tussen slibmonsters senomen
r 'óór  en na de monopomp is  gei ing.  Di r
geldt ook voor de einddroge-stofgehalten.
Het verschil in zowel a alsmede het eind-
droge-stofgehalte tussen monsters
genomen na monopomp en voor  de
membraanpomp is aanzienli jk. De
na-indikker heeft dus een duidelilk
negatief ellect op de ontwareringseigen-
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TABEL II - OrLtwateritgsresuhaten xan geflouuleerde slihmonsters a"fgaapt op verschillende posities in het kamer
fiherpersysteem. BDS : begindroge-stokehalte; a - speciíie ke íiltrdtieueerstand; t, : filtratietijd; E/: ontuate-
ringseJJicienqt nafiltatieJase; E,- ontwateringsfficienqy tta 15 minuten; DS- einddroge-stoígehalte na.filtratie ;
EDS: einddroge-stofgehalte na l5 minuten.

voor monopomp 3,7
achter monopomp 4,3
voor membraanpomp 4,2
achterrr'embraanpomp 4,7

1 ,7 .1012  92 ,6  25
2,0.10t2 9t ,9 30
3,2.1012 90,6 65

I  1 ,0 .1012  88 ,1  100

BDS (gew0/o) a (m/kg) E1 (0/o) ti (s) B, (o/o) DS (gewo/o) EDS (gewo/o)

van het (wzi 2000 onderzoekprogramma.
De auteurs ziin RIZA en STOWA erken-
telijk voor het financieren van het onder-
zoek. Bijzondere dank gaat ook uit naar de
heren Marskamp, Wouda en Menheere
van SíateÍschap de Dommel voor hun
gasffriiheid.

Literatuur
CBS (1994). Waterkualieisbeheer, deel b zuixerntg
ran afxaluater 1992.
Herwijn, A. J. ,\,1., La Heij, E. J., Janssen, P. ,\1. II.,
Coumans, W. J., Kerkhof, P. J. A. À.'1. (1994),
f'un damente le asp e cten D an s li b o n tu atering. Rapport
codenr. rwzi 2000 94-02.
Janssen, P. ,\1. II., IIerwijn, A. J .\Í, La Heij, E. J.
(1991). Het uittesten ran de Filtratie-ExpressieceL in de
praktijk. Rapport codenr. rwzi 2000 94-07 .
La Heij, D. J. (1994). Án anafusis oJ sludge filtratton
and expressiort. I)issertatie 1'U Eindhoven.
La Hei j ,  E.  J. ,  Janssen, P.  M. H.,  intern rapport .
Technische Universiteit Eindhoven, 1990.
STORA, deel 4 (1982). ZeeJbandpersen slibharak-
terisering, keuze en optimaal gebruih xan polltelectrofut.

o o o

Informatiebii eenkomst
over Wvo-info
Het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
organiseert in samenwerking met het
RIZA een informatiebijeenkomst over de
toepassing van het Wvo-infosysteem.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op
20 juni 1996 bii het Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland.
Wvo-info is een informatiesysteem voor de
uitvoering van het proces van vergunning-
lening en handhaving op grond van de
rr)7et verontreiniging oppervlaktewateren
(!7vo). Het systeem is ontwikkeld door
Rijkswaterstaat.
Gebruikers van het Wvo-infosysteem
hebben via een modemverbinding met een
centrale computer van Rijkswaterstaat,
waar alle gegevens van het \X/vo-info-

systeem in staan.
Het systeem wordt door alle directies van
Rijkswaterstaat gebruikt. Sinds I januari

1996 maakt het Zuiveringschap Amstel-
en Gooiland er als enige regionale water-
kwaliteitsbeheerder ook gebruik van.
Het Zuiveringschap heeft de afgelopen tijd
veel vragen gekregen over de toepassings-
mogelijkheden van dit systeem en over de
redenen om als regionale waterkwaliteits-
beheerders gebruik te maken van dit
landelijke systeem. Ook is er veel gevraagd
naar de resultaten en ervaringen met het
systeem. Naar aanleiding van deze vragen
is in overleg met het RIZA besloten om
een informatiebijeenkomst over dit onder-
werp te organiseren.
Nadere informatie: Johan Loois,
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
telefoon 035-688 1683.
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schappen van slib. De verblijftijd in de
na-indikker kan hierbij een belangrijke
rol spelen. Door de verbliiftiid zo laag
mogeliik te houden of de na-indikking
achterwege te laten zou een verbetering
van de ontwateringseigenschappen
kunnen oprreden.  Na een verb l i i t t i id
van drie dagen verslechteren de ont-
wateringseigenschappen [La Heij en
Janssen, 19901. De specifieke llltratie-
weerstand van slib afgerapt achter de
membraanpomp is veel groter dan die
van slib afgetapt voor de membraanpomp.
Deze metingen zijn een aantal malen her-
haald en de grote verschillen in Íiltratie-
weerstand z i jn  e lke keer  weer opnieuw
geconstateerd.

In deze pomp bevindt zich een kogel die
grote krachten uitoefent op de slib-
vlokken. De slibvlokken worden waar-
schiinlijk stuk geslagen waardoor er kleine
deeltjes/vlokken worden gevormd die het
ontwateringsgedrag nadelig beinvloeden.
De membraanpompen beïnvloeden de
filtratiesnelheid van het slib negatief en
daarmee de ontwateringscapaciteit van de
kamerfilterpersen.

Op een bepaalde dag is een vri i hoge
filtratieweerstand gemeten van een slib-

Aíb. 10 - Filtratie-expressiecuruen xan slibmonsters
afgetapt toor en achter de membraanpomp op tuee
achtereenztolgende dagen. C I - xoor de membruan
pomp 

"oor 
Dercanging aan de hogels; D1 - achter de

membraanpomp xoor xenanging xan de hogek; C2 :
xoor de membraanpomp na xertanging z,an de hogek;
D2 : achter de memhraanpomp na xertanging ztan de
ROSe6.

2@

t i jd (s)
----c2

monster dat is afgetapt achter de
membraanpomp (a:  1,6 ' l0 t :  m/kg) .
Daarna is besloten de kogels in de
membraanpomp te vervangen. De plastic
coating rondom de metalen kogels was
sterk afgesleten. De meting van d van
een slibmonster genomen achter de
membraanpomp op de volgende dag wees
uit dat er een duidelijke verbeteÍing was
opgetreden (a : 5,4.1912 m/kg). De
ontwateringscurven van de slibmonsters
genomen op de twee dagen voor en achter
de membraanpomp z i ln  weergegeven in
aÍbeelding 10. Deze verlaging van de
speciÍieke filtratieweerstand is significant
en kan niet worden verklaard door
wisselende slibeigenschappen. Er kan
worden geconcludeerd dat de FE-cel kan
worden gebruikt voor het opsporen van
'bottle necks' in het kamerfilterpers-
systeem en heeft dus duidelijk een diag-
nostische waarde.

5. Conclusies
De FE-cel is een geautomatiseerde
meetopstelling, die zeer geschikt is om
her fi lrratie- en expressiegedrag van
zuiveringsslib te onderzoeken als functie
van verschillende procesparameters,
zoals druk, type flocculant en flocculant-
dosering. l)e berekende specifieke
filtratieweerstand van de slibkoek, ont-
wateringsefficiency en einddroge-stof-
gehalte zijn voor een beoordeling van een
mechanisch ontwateringsproces zeer van
belang. Er blijkt een optimale dosering
flocculant te bestaan (zowel ijzerchloride
als polyelectrolyt), waarbij de speciÍieke
filtratieweerstand minimaal en het eind-
droge-stofgehalte maximaal zijn. In een
eerste verkennende studie is de FE-cel
getest bii de slibverwerkingsinstallatie te
Mierlo. Het bliikt dat de FE-cel ook een
nuttig instrument is voor het opsporen van
'bottle-necks' in de slibli jn. Uit een eerste
verkennende srudie die is uitgevoerd bif
de slibverwerkingsinstallatie in Mierlo is
gebleken dat de na-indikker een negatieve
invloed heeft op slibonnvateringseigen-
schappen. Ook versleten kogels in de
membraanpompen verslechteren de
onNvateringseigens chappen.

Verantwoording
Het onderzoek is uitsevoerd in het kader
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