Riolering en Waterhuishouding Amsterdam

Verwerkingsinstallatie voor kolkenvuil en rioolslib in Amsterdam

Begin november is in Amsterdam op de
rioolwaterzuiveringsinrichting (RI) Oost
een installatie voor de ontvangst en
verwerking van kolkenvuil en rioolslib
officieel in bedrijf genomen. Na scheiding
en reiniging is de zandfractie geschikt
voor hergebruik in Amsterdam, bijvoorbeeld als aanvulzand bij rioleringsprojecten. De exploitatiekosten zijn
concurrerend met de verwachte kosten
van storten.
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In dit artikel wordt ingegaan op de
samenstelling van het kolkenvuil en
rioolslib, op de gekozen methode van
verwerking en ook op samenstellingseisen
aan het te hergebruiken zand!
Historie
Bij het reinigen van straatkolken en riolen
door putzuigers wordt kolkenvuil
respectievelijk rioolslib verwijderd. Tot
nu toe vindt de afzet van deze produkten
(veelal) plaats door storten of verbranden.
In Amsterdam was het mogelijk het
kolkenvuil en rioolslib te verbranden in de
huisvuilverbrandingsinstallatie van de
Dienst Stadsreiniging. Per 1 januari 1990 is
deze mogelijkheid komen te vervallen.
Vanaf die datum tot de inbedrijfname van
de verwerkingsinstallatie is het
ingezamelde kolkenvuil en rioolslib
opgeslagen in de voorbezinktanks van de
uit bedrijf genomen RI Noord.
Het opgeslagen slib zal nu verwerkt
worden in de nieuwe installatie.
In november 1990 is in verband met de
beschikbare opslagcapaciteit een deel van
het kolkenvuil en rioolslib verwerkt in een
mobiele reinigingsinstallatie. Dit leverde
ook informatie over de te bereiken
reinigingsgraad.
Mogelijke verwerkingstechnieken
Het afzetten van het kolkenvuil en
rioolslib door storten of verbranden is,
zowel op milieutechnische als
economische gronden, niet optimaal.
Door het zand te scheiden kan dit worden
hergebruikt en wordt het stortvolume
aanzienlijk gereduceerd. Omdat het

kolkenvuil en rioolslib grotendeels uit
zand en water bestaat, is het verbranden
ervan zeker niet rendabel. Een voordeel
van verbranden kan zijn, dat de vervuiling
zich concentreert in de as. Maar dit voordeel staat een eraan voorafgaande zandscheiding niet in de weg.
Andere verwerkingstechnieken betreffen
biologisch reinigen en enkele fysischchemische scheidingstechnieken. Bij de
bodemsanering wordt biologische
reiniging toegepast. Puur gericht op het
reinigen van kolkenvuil en rioolslib is
deze methode duur. Temeer ook, omdat
het dan eerst ontwaterd moet worden.
Bij de fysisch-chemische scheidingstechnieken moet gedacht worden aan
wassen in een opstroomkolom, hydrocyclonage, flotatie en extractie.
De gerealiseerde installatie in Amsterdam
betreft een combinatie van enkele van
deze scheidingstechnieken: hydrocyclonage gevolgd door wassen in een
opstroomkolom.
Samenstelling en hoeveelheden
De samenstelling van het kolkenvuil en
rioolslib varieert sterk. Plaatselijke
omstandigheden zijn van grote invloed op
de samenstelling. Kolkenvuil kan verontreinigd zijn met zware metalen en
organische verontreinigingen: door
afspoeling van verhard oppervlak
(diffuus) en illegale lozingen (plaatselijk).
Ook rioolslib zal door deze bronnen van
verontreiniging worden beïnvloed,
maar ook door de samenstelling van het
afvalwater.
In tabel I is ter indicatie een overzicht
gegeven van de samenstelling van een
mengmonster slib uit Amsterdamse

kolkenvuil) en een mengmonster slib uit
Amsterdamse vuilwaterriolen (rioolslib).
Ook zijn er regelmatig steekmonsters
rioolslib geanalyseerd.
Daaruit is inderdaad naar voren gekomen,
dat de samenstelling sterk varieert.
Vooral polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) kunnen in ruime
mate aangetroffen worden. Omdat PAK's
in olie en asfalt voorkomen, is dit niet echt
verbazingwekkend.
De gerealiseerde installatie verwerkt naast
het kolkenvuil en rioolslib ook zand, dat
afkomstig is uit de zandvangers van de
Amsterdamse rioolwaterzuiveringsinrichtingen.
In tabel II is een overzicht gegeven van de
verwachte hoeveelheden kolkenvuil,
rioolslib en RI-zand. De installatie scheidt
in drie fracties: zand, grofvuil en slib.
Ook deze fracties zijn in tabel II vermeld.
Het kolkenvuil en rioolslib heeft een
droge-stofgehalte van circa 70%; het
RI-zand van circa 80%. Dit komt overeen
met 9.200 ton per jaar kolkenvuil en
rioolslib en 1.900 ton per jaar RI-zand.
Beschrijving ontvangst- en
verwerkingsinstallatie
Zowel de ontvangst als de verwerking van
het kolkenvuil en rioolslib hebben plaats
in een afgesloten gebouw. Bij aankomst
wordt de putzuiger gewogen, worden
gegevens vastgelegd in een computer,
waarna automatisch slagbomen en deuren
geopend worden. De putzuigers worden
geleegd in een 5 meter diepe bunker met
een nuttige inhoud van 100 m 3 .
Deze ontvangbunker is voorzien van
afloopmogelijkheden voor het meegeleverde water. Dit water wordt met het

Tabel I •Samenstellingmengmonsterslib uitregemvaterrwlen enmengmonsterslib uitvuilwaterriolen.
Mengmonster
regenwaterriool
Indamprest
Gloeirest
Zandrest

%
%
%

Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
/.ink
Minerale olie
Chloorfenolen
Chloorpesticiden
PCB's
VAK's
VHKs
Chloorbenzenen
Chloorkwstoffen
PAK's
1

n.d. = niet detecteerbaar.

Mengmonster
vuilwaterriool

73
94
83

66
91
SI

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

7,2
<0,3
11
9
0,1
34
10
37

1,9
<0,3
20
279
1,6
299
20
189

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

412
0,005
0,015
0,008
0,04
0,06
n.d.1
n.d.l
8

909
0,133
< 0,080
0,026
0,71
0,21
n.d.'
n.d.1
19
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Tabel II - Hoeveelheden kolkenvuilenrioolslib, Rl-zand enscheidingsfracties intonnen drogestofperjaar.
Zand
kolkenvuil en rioolslib
RI-zand
totaal

6.440
1.500 +
7.940

Gezeefd vuil

Slib

5.150
1.350 +

770
150 +

520
0+

6.500

920

520

Tabel III - Normenvoorhergebruik zand,inmg/kg drogestof.
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Zink

30
5
250
100
2
500
100
500

Minerale olie
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water uit de terreinriolering verpompt
naar het ontvangwerk van de RL
Het zand uit de zandvangers van de RI's
wordt, na ontwatering, in de ontvangbunker gestort.
Vanuit de ontvangbunker wordt het
kolkenvuil met behulp van een automatisch gestuurde grijper in de
verwerkingsinstallatie gebracht.
Deze installatie heeft een capaciteit van
15ton per uur. Dit is de minimale
capaciteit van een dergelijke installatie om
goed te kunnen functioneren. Voor de
verwerking op RI Oost is deze capaciteit
voldoende: de benodigde capaciteit
bedraagt 11.100 ton/a ofwel 15 uur per
week. Bij een geschatte bedrijfstijd van
6 uur per dag, rekening houdend met tijd
voor het starten en beëindigen van de
verwerking, zal de installatie circa 3 dagen
per week in bedrijf zijn. Bij het ontwerp
van de ontvangbunker is hiermee
rekening gehouden.
De installatie bestaat achtereenvolgens uit:
- een bandtransporteur
- een grofzeef met besproeiing met water
- een pompbak met pomp (en overloop
naar het terreinriool)
- een separator (aangepaste hydrocycloon) met waterafvoer naar het
terreinriool
- een opstroomkolom voor de onderloop
van de separator
- een ontwateringszeef voor het zand
- een bandtransporteur voor het zand
naar de opslagsilo
- een opslagsilo.
Het vuil van de grofzeef wordt geleegd in
een container. Ook het drijvend materiaal,
afkomstig uit de opstroomkolom wordt na
ontwatering in een statische zeefbocht in
deze container geleegd. De inhoud van de
container wordt gestort of afgevoerd naar
de Stadsreiniging. Het water afkomstig uit
de ontwateringszeef voor het zand en uit

Naftaleen
Fenantreen
Antraceen
Tluoranteen
Chrvseen
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluoranteen
Indeno(l,2,3cd)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
PAK-totaal

5
10
10
10
5
5
1
5
5
10
20

1 automatische

opstroomkolom

afvoer naar container

2 grof zeef

ontwateringszeef zand

zandsilo

3 hydrocycloon

zeefbocht overlaat van

proceswater

Schema verwerkingsinstallatie.

Opstellingverwerkingsinstallatie.

de dynamische zeef wordt gedeeltelijk
teruggepompt naar bovengenoemde
pompbak.
Het zand uit de installatie wordt
opgeslagen in een buiten opgestelde silo
van 60 m 3 , vanwaar uit de vrachtwagens
beladen worden.
Het gebouw wordt geventileerd. De lucht
in het hele gebouw wordt afgezogen met
een debiet van 4.000 mVh. Daarnaast
wordt de grofzeef afgezogen met
300 mVh. Door de relatief lage geurbelasting worden de beide luchtstromen
behandeld in een enkeltraps kompostfilter
van 25 m 2 .
De ontvangbunker bestaat uit een
betonnen bak voorzien van stalen platen
langs de wanden met daaraan gekoppeld
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Ontvangstgebouw.

9
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het rioolgemaal voor de afvoer van aangevoerd water. De bovenbouw is geconstrueerd uit staal en gasbetonplaten.
Dit geldt ook voor de hal waarinde
verwerkingsinstallatie zich bevindt.
In verband met dekiephoogte vande
putzuigers endeautomatische grijperis
het ontvanggedeelte 10 meter hoog met
roldeuren van 7meter hoogte.
Samenstellingseisen zand
In een proefmodel van de installatie zijn
een mengmonster slib uit regenwaterriolen eneen mengmonster slib uit vuilwaterriolen behandeld. Het afgescheiden
zand isgeanalyseerd op microverontreinigingen.
Ook de verwerking van een deel van het
op devoormalige RI Noord opgeslagen
kolkenvuil enrioolslib heeft gegevens

geleverd over demogelijke reinigingsgraad.
Op basis van deze gegevens zijn metde
Milieudienst Amsterdam afspraken
gemaakt over de samenstellingseisen die
gelden voor het zand om hergebruiktte
mogen worden indestad. Deze eisen zijn
vermeld intabel III. Met uitzondering van
lood gaat het om deeis, dat het zandde
B-waarden van de toetsingstabel Leidraad
Bodemsanering niet mag overschrijden.
Voor lood wordt een waarde tot
500 mg/kg drogestof toegestaan.
De Milieudienst Amsterdam voert indeze
het gemeentelijk milieubeleid uit voor
bodemverontreiniging, gericht op het
voorkomen van verspreiding vanen
blootstelling aan verontreiniging met het
stedelijk achtergrondsniveau en de
dagelijkse depositie als referentiekader.

Situatieschets installatie.

Omdat het hergebruiksdoel bekend is, is
ook de samenstelling van de grond in de
omgeving waarin het zand hergebruikt
wordt, bekend. Het is realistischte
aanvaarden, dat die omgeving geen grond
is, die qua samenstelling de A-waarden
van genoemde toetsingstabel benadert.
Daarom wordt hergebruik van het zandin
Amsterdam Zuid-Oost niet toegestaan.
In dit deel van destad isde bodem
aanzienlijk schoner. Door deze instelling
van de Milieudienst wordt het mogelijk
een groot deel van het kolkenvuilen
rioolslib tehergebruiken enhet benodigde
stortvolume aanzienlijk te beperken.
Kosten
Een alternatief voor verwerking ineen
installatie ineigen beheer is het afvoeren
van het kolkenvuil enrioolslib naar een
stortplaats. Milieutechnisch isdit nietde
meest verantwoorde oplossing.
Ook kostentechnisch hoeft een installatie
in eigen beheer niet onder tedoen voor
het alternatief storten. Zeker niet, nude
stortprijzen zullen stijgen tot bovende
100 gulden per ton. De kosten voorde
installatie ineigen beheer zijn als volgt
begroot:
Kapitaalslasten
Bediening, controleen
onderhoud
Afvoer gezeefd vuil
Verwerking slib opRI
Opbrengst hergebruik zand
Totale jaarlijkse kosten

+ f 445.000

+f
+f
+f

260.000
88.000
520.000
-f 28.000
f 1.285.000

Als het kolkenvuil enrioolslib enhet
RI-zand worden afgevoerd naarde
stortplaats à100 gulden per ton, zijnde
jaarlijkse kosten f1.221.000 inclusief
transport.
Hieruit volgt, dat de scheidingsinstallatie
voor kolkenvuil enrioolslib kan
concurreren met het alternatief storten.
Ook uit milieutechnische overwegingen
zal verwerking van kolkenvuil, rioolslib,
RI-zand maar ook gemalenzanden
dergelijke ineen installatie zoalsin
Amsterdam isgerealiseerd als serieus
alternatief voor storten en verbranden
beschouwd moeten worden.
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1 ontvangstbunker

t> w a s p l a a t s

2 verwerkinysgebouw

S zandsilo

3 weegbrug
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