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ACTUALITEIT

FORSE K O S T E N R E D U C T I E INTERESSANT VOOR MEERDERE
RWZI'S

Proefmet afbraakslib
oprwziLandvanCuijk
OprwziLandvanCiujk isdetweedeJosebegonnenvanhetjidl-scale demonstratieprojectnaarde
toepassingvanultrasoundtechnologtevoorhetafbreken vanzuiveringsslib.Dedaadwerkelijkeuitvoeringvanhetprojectgaat nuplaatsvindendoorWaterschapAaenMaasenWaterschapDeDommeldiebegeleidingkrijgenvanGrontmijWater&Reststojfen*. Detoepassingvan'desintegratie'van
zuiveringsslibisuniekinNederland.Detechniekheeft depotentieomopeengrootaantal rwzi'smet
slibvergistingtoegepastteworden.Doormiddelvandesintegratiewordtmeerslibomgezetinbiogas,
verbetertdeontwaterbaarhetd vanvergistslibendaaltdebenodigdehoeveelheidPE.Ditleverteen
jbrsekostenreductieop,waardoordeterugverdienty'dvandezetechniekslechtsenkelejaren bedraagt.
WaterschapDeDommelheeft insamenwerkingmetSlibverbrandingNoord-Brabant
(SNB)eenhaalbaarheidsstudieuitlatenvoerennaardemogelijkheden vanvergistingvan
hetslibopdelocatieMierlo.Doelvandestudiewashetvaststellenvandemogelijke
kostenbesparingindegeheleslibverwerkingsketen.HetslibinMierloisgrotendeels
afkomstig vanrwziEindhovenenwordtop
ditmomentontwaterdendaarna afgevoerd
naarSNB.Uitdehaalbaarheidsstudiebleek
datconventioneleslibvetgistingmogelijkis
tegeneenacceptabeleterugverdientijd.Door
detoevoegingvanslibdesintegratiekanechter
nogeenduidelijkeverbeteringgerealiseerd
worden.Desintegratiewordtonderanderein
Duitslandopeen40-talrwzi'soppraktijkschaal(vanzo.oooi.e.tot800.000i.e.)toegepast.

InNederlandwastotnutoenoggeenervaringopgedaan.WaterschapDeDommelen
WaterschapAaenMaashebbendaaromgezamenlijk beslotenom,innauwoverlegmet
SNB,eendemonstratieproject uittevoeren.
VoordeproefwerdderwziLandvanCuijk
geselecteerd.Dezezuiveringsinstallatie dient
alsvoorbeeldvoordemogelijkheden vantoepassingopverschillenderwzi'svandebeide
waterschappeneninhetbijzonder voorde
toepassingopdelocatieMierlo.

Eerste fase demonstratieproject
Indeeerstefasevanditproject isbeslotenommetIWE.tecinzeetegaan:eenjointventurevanhetingenieursbureau IWE,de
ultrasoundleverancier Dr.Hielscherenhet
Fraunhofer Institut KTS,deDuitse tegen-

MedewerkersvanWaterschapAaenMaas,WaterschapDeDommel,SNBenGrontmijoprwziMannheim
(foto:Grontmij).

hanger vanTNO.Indezefasevoerdehet
Fraunhofer Institut eenuitvoetige veldtest
uit.Deresulraten daarvanzijn samen metde
historischegegevensvanhet zuiveringsslib
gebruiktvoorhetontwerp vaneenultrasounddesintegratie-installatie.IWE.tec
geeft opgrondvanderesultatengaranties af
voorhettebehalenresultaat,uitgedrukt in
verhoogdebiogasproductie,verbeterde ontwaterbaarheid vanhetvergisteslibenverminderingvanhetPE-verbruik.
Ookhebbendebetrokkenpartijen in
Duitsland eenaantalinstallaties bezocht,
zoalsderwziMannheim (650.000i.e.)enRüsselsheim(80.000Le),waarsinds2001 slibdesintegratiemetsucceswordrtoegepast.

Principe
Slibdesintegratie betekentletterlijk het
uitelkaarlatenvallenvanslib.Desintegratie
kanopverschillendewijzetotstandwotden
gebrachtmetzowelmechanischealsnietmechanischetechnieken(biologisch,thermisch,chemisch).Indeafgelopen driejaaris
eenaantaltechniekentotontwikkelinggekomendiecavitatieinhetslibopmechanische
wijzeopwekken.Doorcavitatievalthetslib
uitelkaat.Groteslibaggregaten (slibvlokken)
wordenafgebroken totkleineredeeltjes ende
inhetslibaanwezigecellenwordendeels
opengebroken.Hierdoorneemthetcontactoppervlaktussenslibdeeltjes enwatertoeen
wordeninhetslibaanwezigeenzymen
gemobiliseerd(zieschematischeweergave).
Ditprocesiszoeffectief, datbehandelingvan
eendeelstroom(30-40%)vanhetsecundair
slibvoldoendeis.Demeesteindepraktijk
toegepasteinstallatieszijn opdezemanier
uitgevoerd.Daardoorisdeomvangvande
apparatuur enzijn debijkomende investeringskostenbeperkt.
Indematktzijnverschillende leveranciersactief,vantechniekengebaseerdop
ultrasonegolvenenophetonderdruk brengenvaneenslibmonster enhet vervolgens
dooreenvernauwingheenpersen daarvan.
Anderemethoden,zoalshetBaker-proces
(centrifuge metversnijders) enhetCambiproces(hydrolysedoorverhitting) blijken
voordeNederlandse situatievaakniettoepasbaarofte duur tezijn.

Besparingen
Slibdesintegratie kanzowelbij bestaandealsnieuwerwzi'seenvoudigwordeningepastindeslibverwerkingslijn. Slibdesintegratievoorafgaand aanslibgistingbiedteen
aantalconcretemogelijkheden omdekosten
voorslibverwerkingtebeperken:
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Schematischeweergavevandesintegratievanzuiveringsslib.

toename van de productie van biogas
door extra afbraak organisch materiaal
(25à35procent];
verhoging eigen (duurzame) energieproductie (25à35procenr);
reductie van slibvolume (20procent) door
verbetering ontwaterbaarheid (drie tot
vijfprocent hoger eind drogestofgehalte);,

Tabel 1.

•

beperkingvan verbruik aan hulpstoffen
(PE)voor deontwatering (15à45procent).

Voor een voorbeeld-rwzi zijn de kosten
en de baten berekend (zie tabel).De terugverdientijd bedraagt indit geval 2,8jaar.In
de regel kan een terugverdientijd tussende
rweeenvierjaar aangehouden worden.

Kostenenbatenvanslibdesintegratie(induizendeuroperjaar).Situatievoorrwzivan200.000i.e.,
gentnd.BTW(cijfers2004).

kosten desintegratie-unit
inclusief randapparatuur
operationele kosten:

opbrengsten:

netto opbrengsten perjaar
terugverdientijd
kapitaalslasten (15jaar,15%)

20kW-installatie
400
0,009/kWh
energieverbruik
9
12
slijtage en vervanging
onderhoud
5
totaal
16
energieopbrengst
+30%
35
reductie PE-verbruik
van 10naar 8 kg/ton DS 33
reductie eindverwerkingslib
tarief45euro/ton slib 101
totaal mcl. verbetering ontwatering van 22%naar 25%DS
169
143

SltbdesintevjratieopielocatieRüsselsheim.

2,8ja

38,5

Vooruitzichten
Opdit moment wordtdeinstallatieop
rwziLandvanCuijkopgestart.Hetisdeverwachtingdatdeeersteresultaten overdrie
maanden beschikbaarzijn.Naeen halfjaar
wordenderesultaten besproken.Dan neemt
WaterschapAa enMaaseenbeslissingover
devoortgangoprwziLandvanCuijk.Bijeen
positievebeslissingoverweegrhet waterschapslibdesintegratie ookopandere rwzi's
enopdelocatieMierlotoetepassen.Eind dit
jaar vindtoprwziLandvanCuijkeenworkshopplaats voormedewerkers vandeandere
waterschappen waarop deeersteresulraten
gepresenteerd zullen worden.
OokSTOWAtoont interesseindemogelijkheden dieslibdesintegratie biedt.Zeis
inmiddelsmet eenprojectbegonnen omook
demeerwetenschappelijke vragendienog
openstaan tekunnen beantwoorden.
Desintegratie vanzuiveringsslibzal
daarnaast ooktoegepastkunnen worden om
slibterugtevoerennaardebiologischezuivering.Onderzoeknaarderoepassingvan
gedesintegreerd slibalskoolstofbron, wellicht tervervangingvanalternatieven,zal
binnenkort plaatsvinden.Depotentie van
desintegratievanzuiveringsslib isvoor
Nederlandzeergroot.Het isde verwachting
datinNederland degebruikelijke verwerkingvanzuiveringsslib doordezeontwikkelingen insterkematezalgaan veranderen, f
Voormeerinformatie:
LuchienLiming (030)6943524.
Jelle Roorda en Luchien Luning
(Grontmij)
Victor Claessen
(Waterschap Aaen Maas)
Dit project 15 medemogelijk gemaakt door ondersteuning
van het programma Duurzame EnergieNederland van
SenterNovem.

H2O

19-2004

