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WlTTEVEEN+BOS EN WATERSCHAP RlJN EN IJSSEL HEBBEN
KOSTENMONITOR ONTWIKKELD

Kostenbesparing door
beterinzicht in
slibverwerking
Deverwerkingvanslibbrengthoge kostenmetzichmee. Wittcvcen+Bosheeft insamenwerkingmet
Waterschap Rijn enIJsse! dezocjeheten kostenmonitorslibverwerking ontwikkeld,waarmeede
actueleslibverwerkingskosteninbeeldwordengebracht. Demonitoris ingevoerdopderioolwaterzuiveringsinstallatie Etten.Hiermeekrijgt debedrijfsvoerder een^eschiktmiddelomonlineoptimalisatievoordeslibverwerking tebereiken.Bovendienvergroothiermeehet inzicht inkostenen de
fluctuaties ervansterk.Beideaspecten biedengoedeperspectievenvoorkostenbesparing.
Gedurende deafgelopen decennia zijn
deactiviteiten vanwaterzuiverend Nederland in belangrijke mate bepaald doorde
invoering vande75 procentfosfaat-en stikstofverwijdering. De uitbreidingsprojecten
diehiervan het gevolgwaren,zijn grotendeelsgerealiseerd ofin ontwerp.Delaatste
jaren iseen tendens zichtbaar om nadrukkelijker dan voorheen aandacht tebesteden
aandeefficiency vandezuiveringsprocessen.Hoekan ikzuiveren voorzolaagmogelijke kosten?
Deintroductie vanhet beleids-en
beheerproces bij waterschappen (BBP)met
het productgericht begroten en beoordelen
heeft inmiddels een belangrijke bijdrage
geleverd aanhet in beeldbrengen vande
kosten.Denu lopende benchmark, waarin
deprestaties en bijbehorende kosten vaneen
aantal waterkwaliteitsbeheerders onderling
wordt vergeleken,past indietendens.Alle
dergelijke activiteiten hebben eenovereenkomstigeaanpak:eerst inzicht verschaffen
in het kostenniveau met alsvolgend doel
kostenverlaging.

On-line kostenmonitor
slibverwerking
Eenbelangrijke kostenpost indeexploitatievanzuiveringstechnische werken isde
slibverwerking.Het neemt eensteeds groter
aandeelin vandetotale kosten.Hoeweleen
belangrijk deelvandezekostenpost beïnvloedbaar blijkt tezijn, krijgt de slibverwerking in veelgevallen niet deaandacht die
het verdient.Dit ismededoordat debelangrijkste sturingsparameter, dekosten per ton
drogestof,niet tijdens debedrijfsvoering in
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beeld konwordengebracht.Naar aanleiding
vandezegesignaleerde behoefte iseen
methodiek ontwikkeld omdeze belangrijke
parameter continu in beeld tebrengen:de
Kostenmonitor Slibverwerking.
Bijeen berekeningvandeslibverwerkingskosten wordtdoorgaans opbasisvan
hetgemeten drogestofgehalte na ontwateringdehoeveelheid slibkoek berekend,
waarna dezehoeveelheid aldan niet achteraf
gecheckt wordt met metingen opeenweegbrug.Metdezemethode ishet niet mogelijk
het kostenniveau continu inbeeld brengen.
Eengoedecontinumeting voor drogestofgehalteineenrangevan 15à30 procent met
eennauwkeurigheid vanongeveer0,1 procent bestaat nu niet.Daarom isgekozen
vooreenmethode,waarbij hetgewicht van
hetontwaterd slibbatchgewijs zeer nauwkeurigwordt bepaald.Opbasisvandeze
gewichtsmeting enreedsaanwezige metingen(slib-en polymeerdebieten, drogestof,
etc.)worden dekosten per ton drogestof
berekend. Het betreft inditgevalde totale
kosten voordeslibontwatering, dus inclusiefdekosten vooronderhoud, bediening,
kapitaal,energie,etc.Hoewel een belangrijk
deelvandegenoemde kostenposten beperkt
beïnvloedbaar isenslechts een beperkt
aandeelvormt,zijn tochallekosten meegenomen. Eenbelangrijke reden hiervoor is
dat presentatie vandetotale kosten een
goedevergelijking met andere slibverwerkingsinstallaties mogelijk maakt.Ten
behoevevandeprocesinformatie worden
belangrijke parameters zoals drogestofgehalte vanhet ontwaterde slibendepolymeerdosering per hoeveelheid drogestof

berekend en inbeeldgebracht.Doorde
bepaling vaneen batchgewicht magin
striktezin nietgesproken worden vaneen
continumeting, maar deweergavevande
kosten per ton drogestofeenspervijftot
tien minuten isalleszins acceptabel.

Toepassing en resultaten op de
RWZI Etten
Dit concept isvervolgens toegepastop
deRWZIEtten.Opdeze zuiveringsinstallatiewordt het spuislib vanuit debeluchtingstank met eenbandindikker ingedikt.
Ongeveer dehelft vanhet ingedikte slib
wordt vergist envervolgens ontwaterd in
eencentrifuge. Deandere helft wordt
zonder voorgaande vergisting ontwaterd in
eentweede centrifuge. Jaarlijks wordtcirca
2.600ton drogestofverwerkt. Om praktische
redenen zijn vooralsnog alleendekosten in
beeldgebracht diebetrekking hebben ophet
deeldat niet wordt vergist.Inafbeelding 1 is
hetprocesschema in hoofdlijnen weergegevenmet eenmomentopname vandegemetenen berekendewaarden.Na enige maanden operationeel tezijn geweest,heeft de
'kostenmonitor slibverwerking' aangetoond
degewenstegrootheden opeen betrouwbare
wijze tekunnen weergeven.Eenbeeldvan
het verloopvandekosten per ton drogestof,
het drogestofgehalte vandeslibkoekende
specifieke polymeerdosering isweergegeven
in afbeeldingen 2 en 3.Het verloop heeft
betrekking opeenperiodevan tweeàdrie
dagen.
Gedurende dezemeetperiode isde
kostenmonitor alleengebruikt voorderegistratie.Debedrijfsvoerders hebben hun
handelen dus niet laten beïnvloeden doorde
metingen. Uitdeafbeeldingen kan worden
opgemaakt dat overdeheledag verspreid
vrijgroreflucruatiesoptreden bijalle
genoemde groorheden.Afbeelding 2geeft
eenbandbreedte in kosten vanongeveer100
gulden per tondrogestof Eendeelvan het
verloopisverklaarbaar door bijvoorbeeld
periodieke reiniging vande centraatafvoer
en herbijstellen vande centrifugedrukregelaar.Eenvroegtijdig signaleren en
vervolgens ingrijpen biedtgoedeperspectievenomeenbelangrijk deelvandekostenpieken aftevlakken.Hierbij wordteen
besparing vancirca50gulden perton drogestofmogelijk geacht.
Daarnaast valtopdat een overdosering
van polymeer leidt toteenafname van het
drogestofgehalte en eensterke roename van
deslibverwerkingskosren. Evenzeer vallen
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Kunnen deverwerkingskosten opde
slibontwateringsinstallaties worden
verlaagd?Dat iszeerwelmogelijk. Opdit
moment zijn echter noggeen aantoonbare
besparingen gerealiseerd opdeRWZIEtten.
Deoorzaak hiervan ligtermet name in dat
deresultaten vandemonitor nogslechts
beperkt zijn gebruikt doorde bedrijfsvoerdersvoorbijstelling vandeprocesvoering.
Toch isaleenbelangrijke stapgezet.De
'kostenmonitor slibverwerking'geeft namelijk continu inzicht inde belangrijkste
procesparameters,dieverantwoordelijk zijn
voordekostenopbouw.Allegegevens om
gericht tezoekennaar kostenbesparingen
zijn aanwezig.Minstenszobelangrijk isde
verbetering vanhet kosteninzicht vande
bedrijfsvoerder. Hiermee isallerminst
gezegd dat debedrijfsvoerder zichniet met
kosten bezighoudt. Indepraktijk beperkt
zichdit echter vaaktot minimalisatie vande
kosten exclusiefdeslibafzet (dezogenaamde
productiekosten].Deafbeeldingen laten
zien dat eendergelijke minimalisatie niet
hoeft teleiden tot delaagste totale slibverwerkingskosten. Daarnaast geldt dat de
bedrijfsvoerder vaakgeen budgethouder is
voordeslibafzet, waardoor het verkrijgen
vaneen totaaloverzicht, laat staan een totale
optimalisatie,sterk wordt bemoeilijkt.
Overigens magdit vooreen belangrijk deel
worden toegerekend aandeinvoeringvan
het BBP. Deopsplitsing van separate
producten voorslibafzet enbeheer wektde
suggestiedat eenseparate kostenoptimalisatiemogelijk is,terwijl dit toch niet hetgeval
is.

Verdere ontwikkeling
Eenlogischvervolgopde'kostenmonitor slibverwerking' iseen procesregeling,
waarbij geautomatiseerd ophet laagst
mogelijke kostenniveau wordtgestuurd.De
testen hiervanzullen inhet najaar gereed
zijn.Voorzoweldekostenmonitor alsde
minimumregelaar iseenoctrooiaanvraag in
behandeling, «f
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VerloopvanhetdrotjestojgebaltevandeslibkoekenbetspecifiekepolymeerverbruikopdeRWZIEtten.

de fluctuaties in het drogestofgehalte van
deslibkoek op.Voorde slibontwatering
wordt ervaak nogvan uitgegaan dat éénof
een beperkt aantal steekmonsters toereikend isvooreenrepresentatiefbeeldvan
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hetproces.Afbeelding 3laatzien dat het
tegendeel waar is.Demonitor blijkt in staat
tezijn eengoedbeeld tegeven.Deoorzaken
vande procesfluctuaties worden nog nader
geanalyseerd.
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