Bouw slibdrogingsinstallatie Amsterdam bereikt hoogste punt

Op 14 oktober 1993 heeft gedeputeerde
de heer J. Achterstraat van de provincie
Noord-Holland met een officiële handeling
het bereiken van het hoogste punt van de
slibdrogingsinstallatie op RI Oost in
Amsterdam gevierd. Het betreft een
tweetrapsdroger uit Zwitserland, die
geleverd wordt door het consortium GTICroon-Buss.
Conform het 'Provinciaal Slibplan' wordt
een installatie gebouwd met een slibverwerkingscapaciteit van 160.000 ton per
jaar (40.000 ton ds/a), overeenkomend
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met een verdampingscapaciteit van
17,25 ton H 2 0/uur. In de installatie /al
naast het Amsterdamse zuiveringsslib ook
het ontwaterd gestabiliseerd slib verwerkt
worden van het Zuiveringsschap
Amstel- en Gooiland en van het Noordhollandse deel van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bovendien zal
ontwaterd en gestabiliseerd slib van
industriële zuiveringsinstallaties uit geheel
Noord-Holland in Amsterdam gedroogd
gaan worden.
In dit artikel wordt naast een beschrijving
van de slibdrogingsinstallatie ook
aandacht besteed aan de vergunningverlening van deze MER-plichtige activiteit.
Aanleiding en uitwerking
In april 1991 is door Provinciale Staten
van Noord-Holland het Plan voor de
Verwijdering van Zuiveringsslib NoordHolland 1991-1996, kortweg het 'Provinciaal Slibplan' definitief vastgesteld. In dit
plan is gekozen voor vergaand drogen van
klasse 2-slib door middel van indirecte
droging gevolgd door afvoer naar een
stortplaats. In het bij het plan horende
milieu-effectrapport is deze keuze uitgebreid onderbouwd.
Vanaf 1januari 1995 zal het zuiveringsslib
van Noord-Holland op twee lokaties
worden gedroogd. Het slib dat wordt
geproduceerd door de RI's van het
Hoogheemraadschap van Uitwaterende
Sluizen in het Noordhollands Noorderkwartier zal in een installatie te Beverwijk
worden gedroogd. Het overige klasse 2-slib
uit de provincie zal op de Amsterdamse
RI Oost gedroogd worden.
De keuze van het type slibdrogingsinstallatie, de civieltechnische en elektromechanische uitwerking van de ontvangst,
de drogings-, de energie- en de afvoer-

module zijn door de Sector Zuivering en
Bemaling van de Dienst Riolering en
Waterhuishouding (RWA) in eigen
beheer uitgevoerd. Zij heeft ook het
besteksgereed maken gecoördineerd en
voert directie tijdens de bouw. Door deze
enorme capaciteitsvraag van het
ingenieursbureau van genoemde sector is
het opstellen van het uitvoerings-MKR in
goede samenwerking uitbesteed aan
TAUW Infra Consult BV uit Deventer.
Selectie leverancier
Vanaf april 1990 heeft de projectgroep
'Principeplan Slibdroging' gewerkt aan de
selectie van enkele leveranciers van slibdrogingsinstallaties. In de projectgroep is
naast het maken van het voorontwerp
(= principeplan) van alle modules, ook
aandacht gegeven aan de benodigde
vergunningen, inclusief een startnotitie
van de MPR-procedure, de planning van
de realisering, reservestellingen, samenwerkingsverbanden met andere slibproducenten (Uitwaterende Sluizen en
Utrecht) en een raming van het benodigde
krediet.

- globale investeringskosten en
exploitatiekosten;
- referenties;
- tijdschema/levertijden e.d.;
- engineering en management;
- contractvormen.
In oktober van dat jaar is besloten om vier
leveranciers een offerte te laten indienen.
In de tussenliggende maanden zijn
vervolggesprekken gevoerd en zijn
verschillende praktijkinstallaties bezocht.
Bij de Sector is niet alleen rekening
gehouden met de techniek van drogen en
de kosten daarvan. Ook de know-how en
het management van de (vaak buitenlandse) leverancier en de Nederlandse
contractpartner om een dergelijke relatief
grote installatie te realiseren heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de selectie.
De vier geselecteerde systemen zijn een
schijvendroger, een stoomdroger, een
ctagedroger en een combinatie van een
dunnelaag- en schijvensegmentdroger. De
leveranciers van deze systemen is in
januari 1991 gevraagd om aan de hand
van het Basisdocument een aanbieding te
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In juni 1990 zijn negen leveranciers uitgenodigd om hun installatie te presenteren. Bij hun presentatie is gevraagd in
ieder geval de volgende punten toe te
lichten:
- technische toelichting drogingssysteem;
- benodigde hulpmiddelen en bedrijfsstoffen;
- energieverbruik;
- uiterlijke vormen, afmetingen,
gewichten e.d.;
- toe- en afvocrlogistiek;

doen voor 1april van dat jaar. Dit Basisdocument bestaat, naast het principeplan
en nadere technische bepalingen, ook uit
een concept-engineeringsovereenkomst.
Ook zijn standaard algemene en bijzondere
voorwaarden van RWA toegevoegd, die in
hoofdzaak zijn gebaseerd op de AVTI1978. Pind augustus is de definitieve
keuze gemaakt. Daaraan voorafgaand is
een gedetailleerde technisch-economische
vergelijking gemaakt tussen de aangeboden systemen. Om tot die detaillering
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te komen zijn diverse exira vragenrondes
gehouden en bezoeken afgelegd aan
praktijkinstallaties.
Slibhoeveelheden en capaciteit
De installatie is in 1990 berekend op een
jaarlijks te verwerken hoeveelheid ontwaterd slib van 120.000 ton. Dit is
gebaseerd op prognoses voor het jaar
2010 van Amsterdam (95.000 ton) en
Amstel- en Gooiland (25.000 ton) inclusief extra slib door chemische defosfatering. Het slibaanbod is niet gelijkmatig
over het jaar verdeeld. Om te voorkomen
dat grote hoeveelheden slib moeten
worden opgeslagen, is de capaciteit
bepaald op de maximaal verwachte
maandhoeveelheid. Uitgaande van continu
bedrijf en een gemiddeld droge-stofgehalte van 25% resulteerde dit in een
benodigde verdampingscapaciteit van
11,5 ton water per uur. Samen met de
door RWA opgestelde eis, dat een volledige reserve drogingsstraat beschikbaar
moest zijn, leidt dit bij de Buss-drogingsinstallatic tot drie straten met elk een
verdampingscapaciteit van 5,75 ton
lUVuur.
In september 1991 is bekend geworden,
dat ook het slib van het Noord-Hollandse
deel van Rijnland en het slib van industriële RI's uit de provincie in de desbetreffende installatie gedroogd zullen gaan
worden. Het betreft een hoeveelheid van
42.000 ton ontwaterd slib per jaar.
Rijnland draait mee in de reservecapaciteit
en draagt zelf zorg voor opslag in het
geval dat verwerking in Amsterdam niet
mogelijk is.
Beschrijving installatie
Aanvoer, ontvangst enopslag
Het te drogen slib van derden wordt
overdag op werkdagen aangevoerd. Voor
de ontvangst zijn drie stortbunkers
geplaatst van elk 35 m 5 , waarvan een
reserve. Om geuremissie te voorkomen
zijn de ontvangstbunkers met een klep
afgesloten en worden ze afgezogen.
Schroeftransporteurs transporteren het
slib naar pompen met een capaciteit van
25 mVuur per bunker, die het slib naar
slibkoeksilo's van elk 280 ton verpompen.
Deze opslagsilo's waarborgen een
continue werking van de drogingsinstallatie tijdens een (lang) weekeinde, waarin er
geen slibaanvoer van derden is.
Vanaf januari van dit jaar wordt het
zuiveringsslib van de vier Amsterdamse
RI's centraal verwerkt op RI Oost. Op
deze RI wordt het slib na vergisting
ontwaterd in centrifuges en kamerfilterpersen. Het in de filterpersen ontwaterde
slib zal vanaf 1995 naar de slibkoeksilo's
worden verpompt met een pomp van 24
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mVuur. Het slib uit de centrifuges zal dan
met twee pompen van elk 20 mVuur naar
deze silo's worden verpompt. Deze drie
pompen zijn al in gebruik voor de afvoer
van het ontwaterde slib.
In verband met mogelijke methaangasvorming door nagisting van het ontwaterde slib worden de slibkoeksilo's
continu afgezogen. De afgezogen lucht uit
de ontvangstbunkers en de silo's wordt
gebruikt als verbrandingslucht bij de
energievoorziening.
Drie pompen van elk 8 mVuur verdelen
het slib uit de silo's over de drogers. Hij
uitval van een van de silo's kunnen alle
drie de drogingsstraten in bedrijf blijven.
Droging
De droging zal plaatshebben in indirecte
drogers, dat wil zeggen dat het verwarmend
medium (in deze installatie thermische
olie) niet in contact komt met het slib. Elk
van de drie drogingsstraten bestaat uit een
in serie opgestelde dunnelaagdroger en
een schijvensegmentdroger. De dunnelaagdroger droogt het slib tot 55% en de
schijvensegmentdroger vervolgens tot
90%.

Tijdens het drogingsproces doorloopt slib
de 'lijmfase' bij een droge-stofgehalte van
40-50%. Het slib is dan moeilijk te
verwerken doordat het gaat kleven. De
meeste drogingssystemen werken met een
voormenging. Door het natte slib te
mengen met gedroogd slib tot een drogestofgehalte van meer dan 60°/owordt zo de
lijmfase in de droger overgeslagen. De
menger vormt daarmee een cruciaal
onderdeel en de uitvoering en de bedrijfsvoering vereisen bijzondere aandacht.
Bij de tweetrapsdroger die RWA in
Amsterdam realiseert, doorloopt het slib
de lijmfase in de dunnelaagdroger. In deze
droger wordt op een tot 120-140 °C
verhitte wand een sliblaag van enkele
millimeters aangebracht. De droger
schraapt het slib continu van de wand en
voorkomt daarmee verkleven. Met een
dergelijk dunnelaagdroger heeft
Amsterdam als voordroger van de (sinds
januari 1993 uit bedrijf zijnde) slibverbranding van RI Groote IJpolder goede
ervaringen opgedaan.
De dunnelaagdroger voert het slib
vervolgens in de schijvensegmentdroger.
Deze bestaat uit een dubbelwandige
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trommel met daarin draaiende schijven. In
de schijven en in de wand bevindt zich
thermische olie met een temperatuur van
190 °C. De droger transporteert het slib
met schoepen, die op de schijven zijn
aangebracht. Via een cellenradsluis komt
het korrelige gedroogde slib op een koelspiraal, die het slib koelt tot minder dan
50 °C.
Hike droogstraat heeft een warmtewisselaar en een mengcondensor. Het slibwater
dat als verzadigde damp/stoom uit de
drogers komt wordt, nadat stofdeeltjes
met een cycloon verwijderd zijn, door
warmtewisselaars geleid. Deze laagwaardige warmte zal worden gebruikt voor de
verwarming van gistingstanks en
gebouwen van RI Oost. In de mengcondensor wordt het overschot aan
warmte met effluent van RI Oost weggekoeld. Het condensaat en het tot circa
60 °C opgewarmde effluent worden naar
de centrale verdeler van de RI afgevoerd.
De niet-condenseerbare gassen gaan als
verbrandingslucht naar de energievoorziening.
Brikettering
Om verstuiving van de gedroogde slibkorrels op de stortplaats te voorkomen zal
het slib worden gebriketteerd. De
briketten, in de vorm van hoestbonbons,
hebben een afmeting van 10 tot 50 mm.
Na brikettering worden ze over een
schudzeef gevoerd. De op deze zeef
afgescheiden stof wordt teruggevoerd naar
de tussenopslag voor de brikettering. Er
worden twee briketpersen geplaatst met
een totale capaciteit van 6 ton/uur.
Opslagbriketten
Voor de opslag van het gebriketteerde
gedroogde slib zijn twee silo's beschikbaar
met een opslagcapaciteit van elk 173 ton.
Het lossen van de briketten in geheel
gesloten vrachtwagens gebeurt zonder
verstuivingen. Daartoe wordt stof met de
lucht afgezogen en teruggevoerd naar de
tussenopslag voor de brikettering.
Energievoorziening
Tijdens de principeplanfase en ook gedurende de vergunningenprocedure lag
het in de bedoeling om in de energievraag
van de slibdrogingsinstallatie en de RI te
voorzien met een warmtekrachtinstallatie.
In een gasturbine wordt dan met gecomprimeerd biogas (gemiddelde produktie
25.000 mVdag) of aardgas zowel elektriciteit (3 MWe) als warmte (6.6 MWth)
opgewekt. Om in de gehele warmtevraag
te kunnen voorzien, wordt er in ketels
bijgestookt met aardgas. Rij uitval van de
gasturbine wordt overgeschakeld op de
conventionele energievoorziening: er

wordt elektriciteit ingekocht en in de
ketels wordt warmte opgewekt met biogas
en aardgas. Zowel milieu- als kostentechnisch had deze warmtekracht installatie
enige voordelen ten opzichte van de
conventionele energievoorziening.
Eind 1992 is alsnog besloten om de
gasturbine voorlopig niet te installeren.
Vooral de technische risico's van het
gebruik van biogas in de gasturbine
worden te hoog geacht. Dit geldt met
name voor de biogascompressor. En als
de gasturbine slechts op aardgas wordt
bedreven, dan vervalt het milieuvoordeel,
omdat dan grote hoeveelheden biogas niet
benut kunnen worden. Verder heeft de
huidige lage inkoopprijs van elektriciteit
op RI Oost bijgedragen aan het uiteindelijke besluit de installering van de gasturbine uit te stellen.
Vergunningen
Omdat de drogingsinstallatie slib van
derden gaat verwerken, bleek het noodzakelijk om een afvalstoffenwet-, in plaats
van een hinderwetvergunning aan te
vragen bij de provincie Noord-Holland, en
wel voor de gehele RI. Omdat de slibdrogingsinstallatie MER-plichtig is, zou
dan ook een MER opgesteld moeten zijn
voor de gehele RI. De RI is al 10 jaar in
bedrijf en op zichzelf niet MER-plichtig.
Bovendien was voor de RI pas enkele
maanden eerder een nieuwe hinderwetvergunning afgegeven in verband met de
uitbreiding door de centralisatie van de
slibverwerking. Uiteindelijk heeft het
MER alleen betrekking gehad op de slibdrogingsinstallatie en is de afvalstoffenwetvergunning gelijk gebleven aan de
hinderwetvergunning uitgebreid met
voorschriften voor die drogingsinstallatie.
De MER-procedure is eind 1990 gestart
met het indienen van de startnotitie bij het
coördinerend bevoegd gezag. Omdat aan
het provinciaal Slibplan ook een MERprocedure gekoppeld was en de keuze
voor droging al in dat plan gemaakt was,
ging het in de Amsterdamse situatie om
een uitvoerings-MER.
In regelmatige vergaderingen met het
bevoegd gezag is de inhoud van het MER,
maar meteen ook van te verlenen vergunningen, doorgesproken. Daarbij is
bijzondere aandacht besteed aan de
warmtekrachtinstallatie en het tegengaan
van stofexplosies.
In het MER is de tweetrapsdroger vergeleken met drie andere typen drogingssystemen. Het MER concludeert dat het
gekozen drogingssysteem 'vergelijkbaar is
(effluentkwaliteit) of gunstiger dan de
alternatieve drogingssystemen (bedrijfs-

zekerheid en energieverbruik}'.
Over de kans op stofexplosies bij het
drogen van zuiveringsslib zijn de verschillende bronnen niet eenduidig. In de
installatie zijn echter diverse maatregelen
getroffen om ontstekingsbronnen te signaleren en te bestrijden. De atmosfeer in de
droger is nagenoeg verzadigd met waterdamp. Het zuurstofgehalte is daardoor
gereduceerd tot enkele volumeprocenten.
Dit geldt ook voor de cellenradsluis en de
schroeftransporteur, die het gedroogde
slib naar de brikettering afvoert. Brand-en
explosiegevaar zijn daardoor in principe
niet aanwezig. Aan de uitgang van de
schijvensegmentdrogers en aan het begin
van de koelers wordt uit voorzorg op
vuurhaarden (gloeinesten) gecontroleerd
met temperatuurvoelers en vonkdetectoren. Bij detectie van een vuurhaard
wordt er automatisch water in de droger
gesproeid en worden de cellenradsluis en
de schroeftransporteur gestopt. In de
briketteerinstallatie is de temperatuur te
laag en zijn de deeltjes te groot voor een
kans op stofexplosies. Ook in de opslagsilo's is de temperatuur hiervoor te laag.
Het MER is in mei 1992 met een positief
advies van de MER-commissie geretourneerd aan het bevoegd gezag. In
december van dat jaar werden de afvalstoffenwet- en de WVO-vergunning
definitief. In april van dit jaar is de bouw
van de installatie begonnen.
Kosten
Voor de slibdrogingsinstallatie en bijbehorende werken is een krediet beschikbaar gesteld van 91 miljoen gulden. De
totale exploitatiekosten worden geraamd
op 23 miljoen gulden per jaar. Voor de
verwerking van slib van het Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland en van het
Hoogheemraadschap van Rijnland
worden hiervan jaarlijks 9,2 miljoen
betaald. Het Amsterdamse slib kent dan
een verwerkingsprijs voor drogen inclusief
afzet van 594 gulden per ton droge stof.
Afzet gedroogd slib
Conform het provinciaal Slibplan wordt
het gedroogde slib afgezet op een NoordHollandse stortplaats. Plannen van het
ministerie van VROM om een stortverbod
voor organisch afval af te kondigen, zijn
aanleiding geweest om verwerkingsalternatieven te gaan zoeken voor deze afzet.
Daartoe worden diverse opties met elkaar
vergeleken, zoals verbranden, vergassen
en verglazen. Aan het einde van dit jaar
moet duidelijk geworden zijn welke
optie(s) nader uitgewerkt gaat worden.

