Nuttige afzet kalkkorrels betekent organisatie

Inleiding
Bij deelontharding en conditionering van
water in korrelreactoren ontstaan kalkkorrels. Voor deze kalkkorrels bestaat in
potentie een groot aantal aantrekkelijke
toepassingen. De afzetmogelijkheden
worden bepaald door enerzijds de
produkteigenschappen en de wensen van
de producenten en anderzijds de wensen
c.q. eisen van de potentiële afnemers van
kalkkorrels.
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Om een goed inzicht te krijgen in de
commerciële afzetmogelijkheden van de
kalkkorrels is een marktverkenning en
marktbewerking voor de afzet van kalkkorrels uitgevoerd. De projectgroep
'Afvalstoffen en reststoffen problematiek
drinkwaterproduktie', één van de zes
projectgroepen, die onder de Stuurgroep
VEWIN-milieuplan ressorteren, heeft zich
onder meer met de uitvoering van deze
opdracht beziggehouden. In opdracht van
de VEWIN en begeleid door de projectgroep heeft MILFAC BV de marktverkenning en marktbewerking voor de
afzet van kalkkorrels uitgevoerd. Het
eindrapport 'Marktverkenning en Marktbewerking voor hergebruik kalkkorrels' is
in juli 1992 aan de VEWIN aangeboden.
In dit artikel worden in het kort de opzet,
de bevindingen en de conclusies van deze
studie besproken.
Opzet van de studie
De marktverkenning en marktbewerking
is gefaseerd opgezet. De volgende 3 fasen
kunnen worden onderscheiden:
1. Inventarisatie. In deze fase zijn van de
aanbodszijde de kwantiteit en kwaliteit
van de huidige kalkkorrelproduktie, en de
ontwikkeling van de kalkkorrelproduktie
tot het jaar 2000 vastgesteld. Van de
vraagzijde zijn de kalkbehoefte en de
eisen, die aan deze kalkbehoefte worden
gesteld, verzameld. Tot slot van deze fase
is een rangorde van potentieel aantrekkelijke afnemers samengesteld aan de
hand van een aantal criteria, zoals milieuhygiënische verwerking, continuïteit en
kosten.
2. Bedrijfsbezoeken, In deze fase zijn zowel
drinkwaterbedrijven, als potentiële
afnemers benaderd en bezocht. Enerzijds
om de informatie, die in de inventarisatiefase verzameld was, te toetsen en anderzijds om informatie te verzamelen, die

Samenvatting
Bij deelontharding en conditionering van water in korrelreactoren ontstaan
kalkkorrels. Voor deze kalkkorrels bestaat in potentie een groot aantal aantrekkelijke toepassingen. Om een goed inzicht te krijgen in de commerciële afzetmogelijkheden van de kalkkorrels heeft MILFAC BV in opdracht van de projectgroep 'Afvalstoffen en reststoffen problematiek drinkwaterproduktie' in het kader
van het VEWIN-Milieuplan, een marktverkenning en marktbewerking voor de
afzet van kalkkorrels uitgevoerd.
De belangrijkste conclusie, die uit het onderzoek kan worden getrokken, is dat de
afzet van kalkkorrels het beste kan geschieden via een (op te richten) centrale
organisatie. Een dergelijke organisatie kan het onderzoek naar afzetmogelijkheden, het bewerken van de afzetmarkt en de logistiek rond de aan- en afvoer
van kalkkorrels organiseren. Voor de uitvoering van deze taak kunnen binnen de
organisatie de volgende functies worden onderscheiden:
- produktmanagement;
- kwaliteit;
- logistiek.

nodig is om de kalkkorrels als het ware te
verkopen. Het gaat hier om informatie
over onder meer de logistiek, de eventuele
verwerking en de kosten. Tot slot van deze
fase is de rangorde van potentieel aantrekkelijke afnemers opnieuw opgesteld.
3. Organisatievan deafzet. In deze fase is
onderzocht op welke wijze een doelmatige
verwijderingsstructuur voor de kalkkorrels
kan worden gerealiseerd. Onder meer zijn
de randvoorwaarden zowel voor de
aanbodszijde, als voor de vraagzijde van
een eventueel te ontwikkelen centrale
organisatie geformuleerd.
De kalkkorrelproduktie
De totale produktie aan kalkkorrels in
1991 bedroeg circa 25.000 ton. Voor het
jaar 2000 respectievelijk 2020 wordt een
produktie verwacht van circa 80.000 ton
respectievelijk 125.000 ton met een nauwkeurigheid van plusminus 35.000 ton.

Om de chemische samenstelling van de
kalkkorrels te kunnen vaststellen zijn de
kalkkorrels bemonsterd en geanalyseerd.
In tabel I is per analyseparameter de
minimale, de maximale waarde en het
gewogen gemiddelde weergegeven. De
kalkkorrels blijken voor het grootste deel
uit calciumcarbonaat en inert materiaal te
bestaan. Het calciumcarbonaatgehalte, dat
een belangrijke kwaliteitsparameter is
voor de afzet van kalkkorrels, varieert
tussen de 45 en 99 gewichtsprocent.
De andere parameters, waarvan de
gehaltes bepaald zijn, blijken van gelijke
ordegrootte te zijn.
Afzet van kalkkorrels
Om de wensen en eisen van zowel
producenten, als potentiële afnemers te
inventariseren, zijn tien drinkwaterbedrijven en een veertigtal potentiële

Tabel I- Gewogengemiddelde, minimale enmaximale samenstellingvan dein t991 geproduceerde kalkkorrels.
Waarde vanparameters waarachter[1] vermeldstaat, zijn ontleendaanNieuwenhuyze, R.F., ontwikkeling
kalkkorrelproduktie van waterleidingbedrijven 1990-2020, KIWA-rapportSWO 91.135.1992.
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afnemers benaderd. Hieruit kwam het
volgende naar voren:
- de kalkkorrels worden momenteel via
vijf afnemers van de pompstations verwijderd. Deze afnemers zetten de kalkkorrels in voor de volgende toepassingen:
* recalcinatie
* vulstof in bouw- en wegenbouwindustrie;
* slibconditionering;
* kalkmeststof in de landbouw;
* grondstof voor veevoer.
Voor deze afzet moeten alle drinkwaterbedrijven op één uitzondering na betalen.
De kosten kunnen oplopen tot f 37,50/ton;
- de drinkwaterbedrijven hebben een
groot aantal alternatieve afzetmogelijkheden, zoals afzet aan AKZO, ENCI,
Hoogovens, Kaldin, Nekami, overwogen
en onderzocht. In alle gevallen zijn de
overwogen alternatieve afzetmogelijkheden niet uit gevoerd. Overwegingen
hierbij waren van financiële, kwalitatieve,
kwantitatieve en/of logistieke aard;
- alle potentiële afnemers beschikken
over voldoende kwalitatief hoogwaardige
kalk van andere herkomst. De kosten c.q.
opbrengsten van de afzet van kalkkorrels
worden daardoor, onafhankelijk van de
toepassing, in hoge mate bepaald door de
transportkosten. De onbewerkte kalkkorrels kunnen bij afzet naar een aantrekkelijke afnemer maximaal circa f25,per ton opbrengen;
- het bewerken van kalkkorrels kan
momenteel niet kostendekkend worden
uitgevoerd. Door stijging van het jaarlijkse
aanbod aan kalkkorrels en een stijging van
de kosten van kalk van andere herkomst
kan het bewerken van kalkkorrels in de
toekomst aantrekkelijk worden. Voorlopig
zullen de kalkkorrels bij voorkeur
onbewerkt moeten worden afgezet.
Wanneer de jaarlijkse kalkkorrelproduktie
verder zal toenemen, kan het bewerken
van kalkkorrels opnieuw worden bezien;
- de transportkosten bepalen in hoge
mate de kosten c.q. opbrengsten van de
kalkkorrels. De kalkkorrels zullen bij
voorkeur dicht bij de produktieplaats
moeten worden afgezet;
- op basis van de criteria 'milieuhygiënische verwerking', 'continuïteit van
de afzet' en 'kosten' kan de volgende
rangorde van potentieel aantrekkelijke
afzetkanalen voor onbewerkte kalkkorrels
worden samengesteld:
1. veevoederindustrie;
2. meststoffen/grondveredeling;
3. kalkleveranciers/recalcinatie;
4. milieu;
5. bouwmaterialen;
6. (petro-)chemie;

Afzet van onbewerkte kalkkorrels bij de
glas-, papier-, suiker- en staalfabricage en
hergebruik binnen drinkwaterbedrijven
bleek niet mogelijk of geen reële optie te
zijn. Het opstellen van een rangorde van
potentieel aan trekkelijke afzetkanalen
voor bewerkte kalkkorrels is op dit
moment niet relevant.
Conclusies bedrijfsbezoeken
De belangrijkste conclusie, die uit de
interviews kan worden getrokken, is dat
de afzet van kalkkorrels hel beste kan
geschieden via een (op te richten) centrale
organisatie. Voor de invoering van een
centrale organisatie zijn de volgende
argumenten aangedragen:
- drinkwaterbedrijven beschouwen als
hun kerntaak: het produceren en
distribueren van voldoende en deugdelijk
drinkwater (artikel 4 Waterleidingwet).
Onderdeel van deze taak vormt de zorg
voor het op een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde manier
verwerken en verwijderen van de reststoffen. De continuïteit hiervan mag niet
in gevaar komen. Het zoeken naar en
onderzoeken van afzetmogelijkheden en
ook het bewerken van die afzetmogelijkheden en het organiseren van de logistiek
rond de afzet van kalkkorrels, rekenen de
individuele drinkwaterbedrijven in het
algemeen niet tot hun primaire taak;
- de individuele drinkwaterbedrijven
ondervinden nu al grote problemen bij het
vinden van afzetmogelijkheden voor de
kalkkorrels. Zij beschikken noch over de
expertise, noch over de organisatie om de
afzet van kalkkorrels te regelen.
Naar verwachting zullen deze problemen
toenemen naarmate de produktie aan
kalkkorrels in Nederland zal toenemen;
- individuele drinkwaterbedrijven kunnen
in de meeste gevallen niet voldoen aan de
eisen, die potentiële afnemers stellen aan
de kwaliteit, hoeveelheid en de logistiek
rond de aanvoer van de kalkkorrels;
- de bezochte potentiële afnemers geven
de voorkeur aan één handelspartner
boven verschillende partners.
Centrale organisatie afzet kalkkorrels
Een centrale organisatie voor de afzet van
kalkkorrels kan het onderzoek naar afzetmogelijkheden, het bewerken van de
afzetmarkt en de logistiek rond de aan- en
afvoer van kalkkorrels organiseren.
Bovendien is een dergelijke organisatie in
vergelijking met de individuele drinkwaterbedrijven beter in staat te reageren
op ontwikkelingen op de afnemersmarkt.
Potentieel aantrekkelijke afnemers kunnen
beter worden bediend, de transportkosten
kunnen worden geminimaliseerd en de

kalkkorrels kunnen, als dit noodzakelijk is,
worden opgeslagen en/of bewerkt. De
mogelijkheid om de kalkkorrels op te
slaan zal betekenen, dat de afvoer van de
kalkkorrels op afroep niet in gevaar zal
komen.
Alvorens een centrale organisatie, verantwoordelijk voor de afzet van kalkkorrels, op te starten, is het noodzakelijk
eerst een plan van aanpak op te stellen.
Hen dergelijk plan kan een aanzet zijn
voor een in meer detail uit te werken
ondernemingsplan. Hierin zullen de
juridische, financiële en personele
aspecten aan bod moeten komen. Bij de
bemensing van een centrale organisatie
kan gedacht worden aan 3 personen:
- een directeur, belast met algemene
zaken en het productmanagement;
- een kwaliteitscoördinator belast met de
kwaliteitsaspecten en de coördinatie van
onderzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden;
- een administratief/logistiek
medewerker belast met algemene
secretariaats- en logistieke zaken.
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Summaries
• End ofpage 27.
Biological phosphorus normally takes place in the
'main stream process', in many cases followed by
effluent filtration to obtain a level of less than 1mg
F/l. To fulfil effluent standards under all
circumstances achemical dose is nearly always
installed as a back up.
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Marketing of limestone pellets requires
a central organisation
Limestone pellets form during the water
dehardening and conditioning processes in pellet
reactors. There exist a number of attractive
beneficial applications for these pellets. The
projectgroup 'Afvalstoffen en reststoffen
problematiek drinkwalerproduktie' retained
MILFAC BVto conduct market research and
development, and gain insight into the commercial
possibilities of limestone pellets.
The most important conclusion from this
investigation is that the processing of limestone
pellets will be optimally dealt with by a (future)
central organisation. Such an organisation will
organize the investigations after commercial
possibilities, work on them, and organize the
logistics of transportation of the limestone pellets.
To conduct this task, the following functions can be
distinguished within this organization: product
management, quality and logistics.

