VerslagvanhetNVA-symposium 'Verbrandingvanzuiveringsslib'

!. Inleiding
Door programmagroep 3 van de NVA werd
op 24 oktober 1985een symposium
'Verbranding van zuiveringsslib' georganiseerd. Voor dit opnieuw sterk in de
belangstelling staande onderwerp was
gekozen omdat enerzijds de techniek en de
economie van het slibverbrandingsproces
sterk in ontwikkeling zijn. terwijl men
daarnaast landelijk en regionaal verschuivingen ziet optreden in de randvoorwaarden voor de slibverwerking.
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Oorzaken voor genoemde verschuivingen
zijn deels te vinden in beleidsontwikkelingen
met betrekking tot diverse vormen van slibhcrgebruik, deels zijn andere factoren in het
geding zoals de aanwezigheid van mestoverschotten (in hetoosten enzuiden van het
land) en ruimtegebrek (in de randstad).
In Nederland isde ervaring met slibverbranding nog beperkt. Slechts 2% van de
landelijke slibproduktie wordt momenteel
verbrand. Dit percentage ligt in Engeland op
circa 4, in Duitsland op circa 8en in de
Verenigde Staten op circa 25. Procesinovaties zijn dan ook vooral uit het
buitenland afkomstig. De belangrijkste
nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking
op het energieverbruik, de milieueffecten en
de kosten van slibverbranding. Tijdens het
symposium werd een en ander behandeld in
drie blokken namelijk theorie, Nederlandse
praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen
(leveranciersinformatie).
2. Theorie
Door Bartelds (TNO) werden onderzoeksresultaten gepresenteerd met verbranding
van diverse slibsoorten op semi-technische
schaal ineen wervelbedoven. Op basisvande
opgedane ervaringen ishet momenteel
mogelijk aan de hand vanophet laboratorium
gemeten slibeigenschappen vooraf uitspraken te doen over de energiebalans en de
emissies van een aantal componenten bij
slibverbranding. Voor wat betreft de verbrandingsinstallatie vanhettypewervelbed is
gebleken dat een relatief lage zandbedhoogte
een remmende invloed heeft op de vorming
van koolmonoxide, zwaveldioxyde en
stikstofdioxiden.
De spreker achtte gezien degrote variatiesin
de eigenschappen van slib proefverbranding
noodzakelijk om tot een goed praktijkontwerp te komen.

Milieuaspecten van slibverbranding werden
belicht door Van der Geest (DHV).
De belangrijkste effecten die bijslibverbranding een rol (kunnen) spelen zijn:
—de uitworp van gasvormige componenten,
geurstoffen en stof. voornamelijk viaderookgassen:
—uitloging van slakken en/of vliegas op de
stort.
Of en zoja in welke mate genoemde effecten
optreden isafhankelijk van de slibsamenstelling. de verbrandingscondities en de
toegepaste rookgasreiniging. Zo zal bij de
verbranding van met ijzerchloride en kalk
geconditioneerd slib enerzijds hetHC1gehalte in de rookgassen stijgen terwijl
anderzijds de gasvormige S0 2 -emissie zal
dalen door binding aan de kalk die hoofdzakelijk in de as achterblijft. In tegenstelling
tot SO, is HCl door middel van een
eenvoudige waterwasser goed uit de rookgassen te verwijderen.
De emissie van zware metalen via de rookgassen ismet uitzondering van kwik sterk
gerelateerd aan de uitworp van fijne stofdeeltjes. Het rendement van het rookgasreinigingssysteem voor deze deeltjes isdus
maatgevend voor de afscheiding van zware
metalen. Gechloreerde koolwaterstoffen
worden bij de toegepaste verbrandingstemperaturen in het algemeen niet vernietigd.
maar zullen door vervluchtiging met de
rookgassen worden geëmiteerd.
De bijdrage aan de totale landelijke emissie,
indien slibverbranding op zeer grote schaal
zou gaan plaatsvinden, blijft voor alle
componenten echter gering (kleiner dan 1%).
Smit (VROM) gaf een toelichting op de visie
van de rijksoverheid ten aanzien van
zuiveringsslib. Het landelijk beleid in deze is
neergelegd indeministeriële richtlijn voorde
verwijdering van zuiveringsslib.
Deze richtlijn heeft een richtinggevende
functie voor de door de provincies ingevolge
de A.M.v.B. ex artikel 26 van de afvalstoffenwet op te stellen slibplannen.
Aspecten die in het slibplan aan de orde
komen zijn onder andere:
—bevordering van saneren bij de bron
(onafhankelijk van de gekozen methode van
slibverwijdering);
—bevordering van hergebruik vansliben het
opstellen van bijbehorende grondstof-,
produkt- en doseringsnormen voor de korte
en de lange termijn;
—koppeling van de te kiezen verwerkingsmethode aan het marktperspectief voor het
produkt en het aangeven van indicaties
omtrent de financiële consequenties van een
en ander.
Voor wat betreft de methode van slibverbranding zullen de randvoorwaarden
gesteld worden op grond van het IMP-Milieu,

de Richtlijn Verbranding en het Handboek
Modelvoorschriften Verbrandingsinstallaties.
Als laatste spreker van het theoretische
gedeelte gaf Ponsen (W + B) het gehoor
inzicht in enige kostenaspecten van slibverbranding met hoogrendement-systemen.
Deze zogenaamde HR-systemen kunnen
gedefinieerd worden als verbrandingssystemen waarbij warmte wordt teruggewonnen op grotere schaal dan uitsluitend
ten behoeve van de voorverwarming van de
verbrandingslucht. Een viertal scenario's
waarvoor stichtings- en exploitatiekosten
waren berekend, werd gepresenteerd
namelijk conventionele verbranding van
ontwaterd slib ineen wervelbedoven en een
drietal varianten hierop met directe en
indirecte, al dan niet partiële voordroging
van slib.
Gevarieerd zijn verder de verbrandingscapaciteit, het type slibontwatering en de
energieinhoud van het slib. De voornaamste
conclusies waren: HR-verbrandingssystemen
zijn voor rwzi's met een capaciteit van meer
dan 200.000 i.e. qua investering concurrerend met conventionele verbranding en qua
totale exploitatiekosten vergelijkbaar met de
traditionele wijzen van slibontwatering- en
slibbestemming, met uitzondering van natte
afzet in de landbouw.
Conventionele verbranding iste overwegen
indien in een bestaande rwzi reeds apparatuur
voor vergaande slibontwatering isgeïnstalleerd (filterpersen).
3. Nederlandse praktijkervaringen
De ervaringen met gecombineerde verbranding van huisvuil en slib te Dordrecht
werd besproken door Raaymakers
(GEVUDO).
De uit het begin van dejaren zeventig
daterende slibverbrandingsinstallatie bestaat
uit een 12etages tellende etageoven waarbij
verbrandingsgassen afkomstig van de
vuilverbranding worden ingevoerd op de
8e etage.
De huidige bedrijfstijd is60 uur/week. de
kosten van ontwatering en verbranding
bedragen ƒ 5 0 0 - -ƒ 6 0 0 - per ton d.s.
afhankelijk van de per jaar verwerkte
hoeveelheden slib (2.5000-3.000 ton).
In de afgelopen jaren iseen aantal verbeteringen aan de installatie aangebracht
welke voornamelijk betrekking hebben op:
- het granuleren van de asom stofoverlast
tegen te gaan;
- het vervangen van de vier kleine slibontwateringscentrifuges door één moderne
grote centrifuge;
- het automatiseren en computeriseren van
de slibontwatering en slibverbranding.
Van de Sande (GTD Oost-Brabant) gaf een
uiteenzetting over tien jaar slibverbranding
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Oven. In de wervelbedoven van de rwzi
Oven wordt het met zeefbandpersen ontwaterde mengslib (primair + secundair slib)
verbrand. Vanwege de relatief lage ontwateringsgraad (gemiddeld 17%drogestof) dient
aardgas alssteunbrandstof te worden
gesuppleerd. De invloed van het droge-stofgehalte op het gasverbruik en de ovencapaciteit is groot.
Als het droge-stofgehalte van het slib daalt
onderde 15%isde thermische capaciteit van
de oven onvoldoende om het wervelbed op
de gewenste temperatuur te houden met als
gevolg dat de rookgassen niet meer stankvrij
zijn.
Door de grote warmte-inhoud van het
zandbed koelt de oven bij stilstand slechts
5 °C per uur af. Hierdoor ishet mogelijk het
verbrandingsproces in het weekend te
stoppen en vervolgens op maandag binnen
3 à 4 uur weer op te starten.
Ten behoeve van jaarlijkse onderhouds- en
inspectiewerkzaamheden dient een week
voor afkoeling en een week voor opstoken te
worden ingecalculeerd.
Voor wat betreft de milieuaspecten van de
verbrandingsinstallatie kunnen uit recente
emissiemetingen aan de rookgassen de
volgende conclusies getrokken worden:
- De stofuitworp islaag (circa 25 mg/m 3 ).
- De uitstoot aan zware metalen isvoor de
elementen koper, chroom, zink en lood
minder dan 0,1% van de hoeveelheid die in
de oven wordt gebracht. Voor nikkel en
cadmium isde uitworp minder dan 1 à 2%.
De uitworp van kwik isvrijwel volledig; de
hoeveelheden hiervan zijn, wegens de lage
gehalten in het slibechter klein.
- De uitworp van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) isvan geen
betekenis.
- Vergeleken met de rookgassen van huisvuilvcrbrandingsinstallaties isde uitworp aan
chloride, fluoride en stikstofdioxiden
aanmerkelijk lager en aan zwaveldioxide een
factor 3 à 4 hoger.
Tot slot werden de kosten vermeld. Voor de
verbranding op basis van een vijfdaagse
drieploegendienst bedragen dezeƒ 460,—/ton
droge stof (exclusief ontwatering).
De Korte (PW Amsterdam) ging inop de
motieven voor. de systeemkeuze van en de
eerste bedrijfservaringen met de slibverbranding op de riGroote IJpolder.
Vanwege hetsterk chemisch karakter van het
opgenoemde ritebehandelen afvalwater c.q.
geproduceerde sliben het ontbreken van
stortmogelijkheden voor het ontwaterde slib
werd bij de voorbereiding reeds in een vroeg
stadium besloten tot slibverbranding.
Op grond van exploitatiekosten, hinderwetaspecten, praktische ervaring en de
mogelijkheid van discontinue bedrijfsvoering
isgekozen voor een geheel bestaande uit

slibontwateringscentrifuges, indirecte slibdroging en verbranding ineen wervelbedoven.
De eerste bedrijfservaringen wijzen uit dat
voortdurend toezicht bij het proces noodzakelijk isterwijl discontinu bedrijf niet
mogelijk isgebleken in verband met de lange
tijd die nodig isom tot een stabiele verhouding verbranding/droging te komen.
De exploitatiekosten voor een optimaal
werkende volledig belaste installatie
(ontwatering én verbranding) worden
geraamd op ± ƒ 1.000—/ton droge stof.
Hierbij dient de relatief kleine omvang van
de verbrandingsinstallatie in acht te worden
genomen (verbrandingscapaciteit 360 kg
droge stof/h, drogingscapaciteit 1.000 kg
water/h).

schadelijke stoffen kunnen bij de moderne
slibverbrandingsinstallaties met behulpvan
beproefde technische voorzieningen sterk
gereduceerd worden.
—De kosten van slibverbranding worden
sterk bepaald door de schaalgrootte: Hoe
groter de installatie hoe lager de kosten.
Het grote aantal symposiumdeelnemers
(circa 160)en de levendige forumdiscussie
aan het eind van de dag toonden aan dat veel
bedrijven en instantieszichmomenteel inhet
onderwerp slibverbranding verdiepen.

4. Nieuwe ontwikkelingen
(leveranciersinformatie)
Door een zestal leveranciers van verbrandingsinstallatie werd vooral aandacht besteed
aan de warmteterugwinningsapparatuur ten
behoeve van de slibdroging (HR-systeem).
• De firma Von Roll presenteerde het
PULVO-THERM-systeem, een combinatie
van een maaldroger en een poederbrander
geschikt voor separate slibverbranding of
voor een coverbranding van huisvuil enslib.
• Door Lurgi werd de combinatie etagedrogcr-wervelbedoven alsde gulden
middenweg aanbevolen speciaalvoor slibben
met een droge-stofgehalte van 22-24% d.s.
• Ebbens Engineering toonde een
coverbrandingssysteem van de firma Maurer
Söhne voor steekvast sliben vloeibare afvalstoffen waarbij de verbranding respectievelijk
plaatsvindt in een draaitrommeloven en een
turbulator ('theekopoven').
• Bij het Sulzer-Escher-Wyss proces wordt
het voorontwaterde slibindirect gedroogd tot
een korrelvormig produkt. Dit granulaat
wordt vervolgens in een gekoeld wervelbed
(zonder zandvulling) verbrand.
• Van den Broek International heeft zijn
trommeldroogsysteem geschikt gemaakt
voor toepassing bij bestaande of nieuw te
bouwen slibverbrandingsovens.
• De firma Dorr Olivergaftotslot toelichting
op het 'SPUBS'-systeem waarbij de slibdroging en de slibverbranding gescheiden
plaatsvinden in afzonderlijke wervelbedden.

World Filtration Congress
in Oostende

Alle leveranciers besteedden veel aandacht
aan het stankvrij functioneren van de droogen verbrandingsinstallaties.
Veelal werden daartoe zogenaamde gesloten
systemen toegepast waarbij de dampen die
vrijkomen bij het droogproces worden
gecondenseerd en afgevoerd naar de rwzi.
5. Besluit
De hoofdlijnen die uit de gepresenteerde
gegevens naar voren kwamen waren:
—Het energieverbruik en de emissie van

Van 22 tot en met 25 april 1986wordt te
Oostende (België) het vierde Wereldcongres
over Filtratie met tentoonstelling georganiseerd. Het wordt onmiddellijk voorafgegaan
door een Education and Training Programme
op 19, 20 en 21 april. Er wordt uitgebreid
aandacht besteed aan zeer uiteenlopende
aspecten van de scheidingstechniek.
Theoretici, ingenieurs en apparatenbouwers
krijgen er de kansde meest recente evoluties
in het domein te volgen en de grenzen van de
techniek blijvend te verleggen.
Topics zijn: Water filtration, Gas and hot gas
filtration. Cake filtration, Filtermedia, Rapid
filtration on multi media, Centrifugal
separation, Applications and specific end
users. Membranes, Pressure and vacuum
filtration. Deep bed filtration. Laboratory
equipment and filtration measurements,
New developments in filtration.
De organisatie isin handen van het Genootschap Mechanische Scheidingstechnieken en
Deeltjestechnologie van de Koninklijke
Vlaamse Ingenieursvereniging KVIV,
Antwerpen, België.
Het congres wordt gesponsord door de
Filtration Society of London. De Filtration
Society isop wereldvlak de leidende
organisatie in de sector.
Wetenschapseiland
Technology transfer iseen nieuw idee in het
wereld filtratie congres. Diverse onderzoeksinstellingen actief in het domein van de
filtratie zullen de gelegenheid krijgen
projecten voor te stellen welke het beeld van
de techniek in de toekomst zullen bepalen.
Algemene Info en coördinatie
WFC IV. c/o Technologisch instituut-K.VIV,
M. Rita Peys, Jan van Rijswijcklaan 58,
2018 Antwerpen.
Telefoon: 03.2 16.09.96 (nat.)
00.32.3.216.09.96 (internat.).

