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N I E U W E M O T O R E N OP SLIBVERWERKINGSINSTALLATIE

Zuiveringsschap
investeertinmilieu
OpdeslibverwerkingsinstallaticSluisjesdijlc, dieonderdeeluitmaaktvandeawziDokhaveninRotterdam,woràtdoorvergisringvanzuiveringsslibbiogasgewonnen.Doelhiervanishetstabiliseren
vanslib.Bijkomendvoordeelisdatenergieenwanntevrijkomt.Bijditproceswordenstikstofoxiden
geproduceerd.Omdatdelandelijkeoverheidstreeftnaareenreductievanstikstofoxiden enerperi
januari2000volgenshetBesluitemissie-eisenstookinstallatiesmilieubeheer(BeesBjeennieuwe
normstelling voordestikstojuitstootbijbiogasmotorengeldt,investeerdehetZuiveringsschapHollandseEilanden en Waarden indewarmtekrachtkoppeliugsinstallatie.Dedrieoude(biogasverbrandingsjmotorenmoestenqfgrondig wordenaangepast,ójwordenvervangen.
Steedsvakerworden inNederland,vanuit hetoogpunt vanmilieu,reststoffen die
vrijkomen bijproductieprocessen eldetsin
het productieproces ingezet.Biogasishiervaneengoed voorbeeld.Ditgaswordt
gewonnen vanuithetbelangrijkste restproductvanhetafvalwaterzuiveringsproces; het
slib.OpdeslibvetwerkingsinstallatieSluisjesdijk wordt hetslibeerstzoveel mogelijk
ingediktenvervolgens vergistinslibgistingtanks.Indetankszetten bactetiënorganischestoffen ominbiogas,waarnagasmotorenhetgasverbtanden engenetatoren
elektrischeenergieopwekken.
Hetopwekkenenaanwenden vanbiogas
levertnaasteeneconomischvootdeelvooral
ookwinstopvoothetmilieu.Zowordtde
warmte,dievrijkomt doorhetvetbtanden
vanbiogas,gebruiktvoorhethandhavenvan
degewensteprocestemperatuur indeslibgistingtankJ33°C)envoothetvetwarmenvan
debedrijfsgebouwen vandeslibverwerking.
ZHEWhoeft dusminderelektriciteitte
kopenvanhetenergiebedrijf Deopgewekte
elektrischeenergievaltonderdenoemer
'groenesttoom'.Elkjaarwordtopdeslibverwerkingsinstallatie eenhoeveelheid'groene'
energieopgewektdiegelijk isaanhetelektriciteitsverbruik van2750huishoudens.
Deineigenhuisopgewekteenergie
speeltookeentolbijdeveiligheid.Deawzi
Dokhaven isondergrondsgebouwd,hetgeen
specialemaatregelen vereist.Eénvandie
maatregelen ishetveiligstellenvaneenzeker
minimum aanelektrischvermogenvoorde
ventilatie.Degasmotoren,aangedrevendoor
biogas,leverenhiervooreennoodstroom,
onafhankelijk vanhetenergiebedrijf Een
andereredenwaarom verbranding vanbio34

H20

4-2001

gasmilieuvriendelijk is,isdatbiogasvoor65
procent bestaatuitmethaan;eengasmeteen
broeikaseffect. Wanneerditgasindeatmosfeerzouwordengeloosd,isdatschadelijker
voorhetmilieu,danheteffect vanhetkooldioxidedatnavetbrandingresteert.

Drie opties
Voorhetverwerkenvanhetbiogas heeft
deslibverwerkingsinstallatie vandeawzi
Dokhaven eenzogenaamde warmtektachtinstallatieingebruik.Dezelevertcirca36
procent vanalleinhuis verbruikte elektriciteit.Hethart vandeinstallatie wordt
gevormddoordrie(gas)motorendiehetbiogasverbranden.Demotoren voldeden bijde
bouwvandeinstallatie volledigaandeeisen

voordeuitstoot vanstikstofoxiden. In1957
werdnogeennieuwe revisievergunning
ingevolgedeWetMilieubeheer verleend
voordegeheleslibverwerkings-enzuiveringsinstallatie vanDokhaven.Menging
toen uitvaneenstikstofemissie van2000
g/Gj.Sindsdenieuweregelgevingper
1januari 2000magdeuitstoot nietmeer
bedragendan500g/GJbijgebruik van
bestaandemototen en140g/GJingevalvan
nieuwemototen.ZHEWkreegtotaptilvan
ditjaar uitstel omdezereductieterealiseren
enonderzocht driemogelijkheden voor
reductie:hetreinigen vanderookgassenmet
eenkatalysatot,debestaandemotoren aanpassenvolgenshet'leanburn' principeen
hetvetvangenvandebestaande motoren
doornieuwe motoren.

Katalysator en'lean burn'
Ineersteinstantie bestond hetideeom
destikstofuitstoot tereducerendoorde
rookgassentereinigen metbehulp vaneen
katalysator.Hetbiogasvandeslibverwerkingsinstallatie bevatechter siliciumhoudendeverontteinigingen,diealinzeet
geringeconcenttatiesdekatalysator kunnen
aantasten.Dezestoffen, dieoverigens niet
bezwaarlijk zijn vanuit milieuhygiënisch
oogpunt, kunnen nietuithetgas gefilterd
worden.
VervolgensonderzochtZHEWdemogelijkheid ombestaandemotoren omtebouwen.Indatgevalzouhetbeproefde 'lean
burn'-principeuitkomst bieden.Ditwilzeggendatdooreengroteovermaataan lucht

EenvandenieuwemotorenopdeslibverwerkiiysinstallatieSlitisjesdtjk.

een'arm'gasmengselontstaat,dat constant
wordtgehouden dooreenspecialeregeling,
eenmotormanagementsysteem waarbij de
gasmengselverhouding wordt beïnvloed
door meerofminder biogasbijdeluchtre
mengen.

Drie nieuwe motoren
Herombouwen vandemototen was
voorZHEWeenreëleoptie,temeetdaarde
gasmotoren na60.000draai-uren toezijn aan
eengroterevisiebeurt.Vanuit economisch
oogpunt bleekdezeoptieechter nadelig.
Geziendespecifieke techniek kondeze
ombouwalleendoor dehuidige fabrikant
vandemotoren wordenuitgevoerd, waardoorvanmarktwerkinggeensprakekon
zijn.Demeesreconomische aanbieding
bleekuiteindelijk teliggen indeplaatsing
vandrienieuwemotoren.Eenuitkomst die
ookvanuithetoogpuntvanmilieu alsbeste
gezien kan worden.

Minste kosten, meeste reductie
Bijdekeuzediemoest leiden tot beperkingvandeuitstootvanstikstofoxide heeft
ZHEWeen modelgehanteerd waarbij de
oplossing lagindejuiste technologie,
milieurendement enniet inhet minst in
acceptabeleinvesterings-en operationele
kosren.Deinvesteringskosten bedroegen
uiteindelijk circaviermiljoen gulden.Door
deaanschafvandrienieuwegasmororen
wordtdeuitstoot vanstikstofoxide opde
slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk met
tenminste93 procentgereduceerd. Hiermee
voldoethetzuiveringsschap ruimschoots
aandenieuweregelgeving.Methetgereedkomenvanditproject draagtZHEWzijn
steentje bij aanhet terugdringen vandeuirstootvanstikstofoxide, endusaan het
bestrijden vanherverschijnsel zure regen.
Bovendienneemt het rendement vande
opwekkingvanelektriciteit toe,waardoor
eenextra milieuvoordeelontstaat, f

deeisen,25procent scoortmatig tot bijna
goed,deresrerende65procentscoortslecht
totzeerslechr.Hoeweldewaterkwaliteit in
Nederland delaarstejaren inveelopzichten
sterkverbeterde,leiddedit inveelgevallen
(nog)niet totdeterugkeer van kenmerkende
beekflora en-fauna inzuid-Limburg.De
levensgemeenschappen zijn vaakverarmd,
vooraldoorhetontbreken vandejuiste
beekstructuren.Tochiserhoop:het onderzoektoont namelijk ookaandatde morfologiena recenteherstelprojecten sterk vooruitgingHetcompleterapportisalleenviainternet
beschikbaar:www.overmaas.nl f
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Saneringvan
DeKempen komt
dichterbij
Doordeondertekeningop5/ebruarij.l. vaneen
zogehetenBeginscldocumentdooronderandere
hetministerievanVolksgezondheid,RuimtelijkeOrdening enMilieu,deprovinciebesturen
vanNoord-BrabantenLimburgendewaterschappenPeelenMaasvalleiendeDommelen
hetZuiveringschapLimburg komtdeoplossing
vanhetprobleemvandecadmiumvcrontreinigingvanDeKempendichterbij. Inhetdocumentstaana/sprakendiedediversepartijenmet
elkaarhebbengemaaktomDeKempenschoon
temaken.Desaneringvanhetgebiedgaatzo'n
Soo miljoengulden kosten.

UitonderzoekvanwaterschapRoerenOvermaasblijktdatmeerdandehelftvande beken
inhetgebiedvanhetwaterschapmorfologisch
inslechtestaatverkeert.Slechtstienprocentzier
erquavormgoeduit
Onderzoekers hebben demorfologie van
ruim410kilometer stromendebeken in
kaartgebracht.Tienprocentvoldoetdusaan

Groninger stadsvijvers
stinken niet meer
Dooreeneenvoudig natuurkundig principetoe
tepassenzullenstadsvijvers inGroningeninde
toekomstnietmeerstinkenalsrioolwaterdoor
eenoverstortindevijverterechtkomt.Hetrioolwater,datzwaarderisdanschoonwater,wordt
namelijk ineenbetonnen bakopdebodemvan
devijveropgevangen.
Hetrioolwater blijft ookopdebodem
vandevijver liggen,totdat hetpeilinde
rioolbuizen weergedaaldisenhet overstortwater vanzelfterugloopt inderioolbuizen.
Hoewelhetprincipenognietindepraktijk
istoegepast,heeft deDienstOpenbare werkenvandestadallevertrouwen inhetidee.
Het isdebedoelingdatvoordezomervakantieeenbakmet eencapaciteit van1000
kubiekemeterwordtingebouwd ineen vijverinhetMolukkenplantsoen. Voordeze
vijver isgekozen,omdat dietwee identieke
overstorten bevatenmakkelijk tedelenis.
Daardoor kanhet rendement vandebak
eenvoudigbepaald worden.Demonitoring
duurt e'éntot tweejaar.Daarnabekijkt de
gemeenteofdit 'bergbezinkbassin meteen
dakvanwater'ookinanderevijvers toegepast kanworden.Dekostenvanhet prototypebedragenongeveerzeventon.Veelandere
gemeenten enwaterschappenhebbenal
belangstellinggetoond voorhetidee. f

INFORMATIE

HetgebiedinDeKempen,zo'n3000vierkantekilometer, isvervuildgeraaktdoorde
bewerkingvanzinkerts indeafgelopen honderdjaar ineenzinkfabriek inBudel.Sinds
1998probeert meneenoplossingvoordeze
verontreiniging tevinden.
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Zuid-Limburgse beken
zienerslecht uit
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Doordeondertekening vaneenconvenant door ineersteinstantie tien partijen
moeteindvanditjaar eenaanpak bedacht
zijn waarmeedefinitief afgerekend kan wordenmetdeverontreiniging.Ookzaleen uitvoeringsconvenant totstand komen waarin
staathoedeinhoudelijke,juridischeen
financiële problemen opgelostzullen worden.
Indetussentijd wordenalwat kleinere
percelenaangepakt,zoalsdeHavenwegin
Budel-Dorplein,dieinhetverledenisgeplaveidmetzinkassen,zoalsoverigensveel
wegenindezeomgeving.•"

Nieuwe NEN-norm
terkritiek
HetNederlandsNormalisatie-instituut, NEN
heefteennieuwenorm terkritiekgepubliceerd.
hetgaatomNEN-EN 140515,'Waterkwaliteit ingebouwen -Elektrolytischedoseringssystemenmetaluminium anodesEisenvoorprestatiesenveilighied,beproeven'.Denormkanaangevraagd worden bij
hetNederlands Normalisatie-instituut,
postbus5059,2600GBDelft. Kritiekkanvóór
15meiwordenopgestuurd naar het bovenstaandeadres.C
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