ACTUALITEIT

Nieuwe technologie
maakt slibverbranding
op waterzuivering
mogelijk
Ecunieuwetechnologieophetgebied vansübverbraudiug maakt hetmogelijkhetslibuit
rioolwaterzuiveringsinstallaties ophetterrein
vanderwzi'szelfteverbranden.Volgens
Marcelde laFonteijnc.dieinsamenwerking
metdeEMGroupdeoppulserendeverbranding
gebaseerdevindingpromoot,isde nieuwe
technologieaanzieulijkgoedkoperenmilieuvriendelijker dandehuidigedirecteverbrandingsmethodeo/co-verbranding.Bovendien
ishetresidubijzonderbroosenlichtvan
structuur.
Dewaterschappen inNederland beherensamen in totaalzo'n400rioolwaterzuiveringsinstallaties.Bijdezuiveringvan het
afvalwater indezeinstallaties wordtjaarlijks ongeveer 1,5miljoen ton slib geproduceerd.Grotevraagvoorde waterschappen
blijft altijd, waar moeten wemet aldat slib
heen?Volgensdepublicatie Nederlands
Afval inCijfers vanhetAfval Overleg
Orgaan werd in2003ruim 1.100 kilotonslib,
grofweg90procent vanalhetzuiveringsslib,verbrand. Hetslibwordt hiervoor
getransporteerd naarspeciale slibverbranEenopengewerktmodelvande'stille'sluWrbranderdie
ophetmomentvanhetmakenvandefotoopeentiende
vanzijnvermogenbrandt,metdaarnaastdebedenker
vandeaangepastetechnologie.

dingsinstallaties ofmeeverbrand in
bestaande stookinstallaties,zoals bij
cementfabrikant ENCIinLimburg.Met
behulpvaneennieuwe technologie heeft de
EMGtoup,eenconsortium vaneen tiental
kleineen middelgrote bedrijven inZuidLimburg,een installatiegebouwd die het
viapulserende verbranding mogelijk maakt
hetcommunale slibophet terreinvande
rwzizelftedrogenen verbranden.
Pulserende verbrandingopzichisniet
nieuw.Hetprincipe bestaatalruim honderdjaar. "Het probleem met pulserende
verbranding,eenprocesvanim-enexploderen,wasechteraltijd hetenorme lawaaidat
bij lagefrequenties tehoren was",zegt Dela
Fonteijne.DeEMGroup,diezich viade
stichting Impulsricht op kennisuitwisseling,ondet andereophetgebied vanpulserende verbranding,claimtnu overeen brandertechnologie tebeschikken waarmeeeen
installatie kan wordengebouwd met,naar
keuze,een frequentie tussende40en185
hertz."Doordat defrequentie naat een
hogetniveau wordtgebracht, ishet mogelijk hergeluid tedempen doorde installatie
onder tebrengen in bijvoorbeeld eengoed
geïsoleerdecontainerruimte", aldusDela
Fonteijne. "Wanneer het procesvanpulserende verbranding nadeeerste ontsteking
metgaseenmaal ingangisgezet,kan het
zuiveringsslib worden meeverbrand. Het
verbrandingsproces van hetslibverloopr
snelendoelmarigendat maakt het mogelijk kleinereenzelfs mobiele installaties te
bouwen.Eenkleineinstallatie vanéén
megawatt kanjaarlijks zo'n 10.000tonslib
verwerken.Hetbouwen vangrotere installatiesopbasisvandezetechnologie isook
mogelijk."
VolgensDelaFonteijne heeft het bijzondei korte verbrandingstraject alsgevolg
dat intrinsiek zeer weinig stikstofoxide vrijkomt.Tevensisdeinstallatie zelfreinigend,
zegt hij."Depulsaties veroorzaken trillingen,waardoor herverbrande slibvande
wanden loslaat enopgloeiende platen valt
met een temperatuut van i.ioo°C.Het
gedroogde slibheeft eenbijzonder brozeen
luchtige structuur en kan eenvoudig worden vermalen totbrandsrofin poeder-

Eenbijkomend voordeel vande nieuwe
installatie isdat het functioneren ervan
nietafhankelijk isvandekwaliteit en het
drogestofgehalte vanhet aangeleverdeslib.
Daarnaast wordt decondensatiewarmte van
destoom uit het slibdroogproces gebruikt
omeencircazesmaalgrotere hoeveelheid
slib voorteverwarmen. Opdeze manier
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hoeft voordeslibopwarming minder energietewordengebruikt, hetgeen een extra
kostenbesparing oplevert.
Voordat het slibdeverbrander ingaat,
wordt hetontwatetd.Doordat hetslibis
opgewarmd,gaat dit makkelijker, waardoor
minder vanhet dure polyelekttolyt nodig
isvoordeslibontwatering. Het slib wordr
vervolgens sub-srochiometrisch (meteen
ondermaat aanzuutstof) verbrand.De
rookgassen worden optraditionele wijze
behandeld ineen tegeneratieve thermische
naverbrander. Alsandervoordeelvan het
systeem vandeEMGroup ten opzichte van
co-verbranding, noemt DelaFonteijne de
mogelijkheid tot het afvangen van kwik
middels eenactieve koolfilter.
DeEMGroup ismomenteel inondethandeling metenkele geïnteresseerde
watetschappenvoordeplaatsingvaneen
volledigoperationele stand-alone installatie.DelaFonteijne:"Onzeaanpakgrijpt in
opeengoedmoment indeslibverwerkingsketen.Alleenalmet het feit dat hetzuiveringsslib niet hoeft teworden getranspotteetd,worden kosten uitgespaatd.Gezien de
mogelijkheden vanhetsysteem endesteeds
strenger wordende milieueisen denk ikdat
detijd meerdan rijp isom teondetzoeken
hoedezetechnologie inhet bestaande
Nederlandse systeem van slibafvalverwerkingkanwordengeïntegreerd." C
Voormeerinformatie:
ir.MarceldelaFonteijne0621 885101of
marcel@defafonteijne.nl.

DeslibverbranderdieinNigeriauitgetestis,metopde
voorgrondeenslibdro^er.

