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Verwerking vanzuiveringsslib bijDSM,KNPenhet
slibverwerkingsbedrijf Mierlo
Verslagexcursie SubcommissieNVA
De Subcommissie van de NVA heeft injuli
1982 een bezoek gebracht aan het nabije
Zuiden met als voornaamste doel een beter
inzicht te verkrijgen inde problematiek die
enkele grote bedrijven hebben met de
verwerking van het zuiveringsslib. Het eerste
bezoek gold DSM te Geleen.
Het afvalwater van de 25 chemische
bedrijven van DSM iszeer complex van
samenstelling. Naast een breed scala van
organische stoffen bevat het nitraat, stikstof
in gereduceerde vorm, zoals ammoniumionen en ureum, en organische stikstofverbindingen. Per seconde wordt 1 m 3
afvalwater geproduceerd.
Ineen vijftal artikelen van H 2 0 , 12ejaargang
1979, nr. 9, isdiepgaand ingegaan op de
problematiek van de afvalwaterzuivering en
op de integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie van DSM.
Het zuiveringsproces kan schematisch als
volgt worden weergegeven:
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In het kader vanhetMeststoffenbesluit iseen
bijzondere ontheffing verleend, welke
beperkt istot 100.000 ton (± 10% ds)
produkt perjaar. In de ontheffing werd
bepaald aan welk droge-stofgehalte (6%),
zuurbindende waarde en fijnheid het slib
moet voldoen en dat het moet worden
aangeduid als 'nat kalkslib', bestemd voor
onderhoudsbekalking, niet bestemd voor
gebruik in de tuinbouw. Het toepassingsvoorschrift moest in samenwerking met het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid worden
opgesteld, om de gebruiker een handleiding
te geven voor het bepalen van de juiste
hoeveelheden.
Bij het vullen van de tankwagens (36 m3)
wordt een afleveringsbon uitgeschreven.
Hierop zijn de eisen van de bijzondere
ontheffing aangegeven en gegevens als het
kenteken van de wagen, de datum, etc.
Op het perceel bij de gebruiker wordt, om
structuurbederf te voorkomen, overgetapt in

Nit r i f i c a t i e
2e D e n i t r i Biol .oxydatie
ficatie
0o
kalkmelk
CZV

De recirculatie van stap 2naar stap 1
bedraagt 10xde netto hoeveelheid influent.
In het nitrificatiebassin wordt kalkmelk
gedoseerd om de pH-dalingdie ontstaat bij
het nitrificatieproces te compenseren. Het
slib bevat derhalve veel C a C 0 3
Ondanks het feit dat toxische stoffen (o.a.
blauwzuur) in het afvalwater voorkomen,
verloopt de nitrificatie zeer goed. In 5jaar is
slechts éénmaal een storing opgetreden.
Kjeldahl-N wordt voor 94% en NH 4 voor
bijna 100% verwijderd.
Per dag wordt 1,5 ton NKj geloosd.
Tot nu toe kan al het geproduceerde slibin
vloeibare vorm in de landbouw worden
afgezet (10.000 ton dsper jaar). De slibverwerkingsinstallatie, bestaande uit
centrifuges en droogtrommels, is,op een
proefperiode van twee weken na, derhalve
nooit in gebruik geweest.
De kosten voor slibafzet bedragen jaarlijks
± ƒ 900.000,-.
De gemiddelde samenstelling van het slibis
weergegeven in tabel I.
Het nikkel en arseen in het slibzijn voor een
groot deel afkomstig van het ingenomen
Maaswater.

^abezinking Cascade

een sproeiwagen van 16m3. Onderweg kan
de Algemene Inspectie Dienst controle
uitoefenen.
DSM verzamelt degegevensoverde hoeveelheden slib en de percelen waar dit wordt
gebruikt.
Deze gegevens worden ineen computer
opgeslagen en jaarlijks toegezonden aan het
Rikilt en de landbouwconsulenten.
De verste afstand waarover het slib wordt
vervoerd bedraagt 110km, de gemiddelde
afstand 60 km.
De onderhoudsbekalking vindt éénmaal per
vier jaar plaats. Onlangs isonderzoek gestart
naar de bemestende en de schadelijke
effecten van slibtoepassing.
Dit onderzoek wordt door DSM verricht en
vindt plaats op verschillende grondsoorten
met verhoogde doseringen.
Een enquête onderdegebruikersvanhet slib
wordt binnenkort uitgevoerd. De indruk van
de subcommissie isdat hier een bijzonder
nuttige toepassing voor dit slibis gevonden.
Mede door het nauwlettende onderzoek
door DSMzelf,vertrouwt decommissieerop
dat deze verwerking milieuhygienisch verantwoord is.Dit vertrouwen wordt bevestigd
doordat in het nieuwe toepassingsvoorschrift

TABEL I - Gemiddelde samenstelling DSM -slib.
CaO
N

P,O,
K20
MgO
Organ stof
Zn
Cu
Mn

Hg
i\\

Pb
Ni

Cr
As

massa %
massa %
massa %
massa %
massa %
massa %
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

34
3
3
0.18
0.4
20.5
600
70
280
1,5
5
50
65
250
10-15

recentelijk een limiet aan de slibhoeveelheid
is gesteld.
De subcommissie wil op deze plaats de heren
Dijkstra, Hendrikx, Scheltus en Soetenbroek
nog dankzeggen voor de ontvangst en de
wijze waarop de gedachtenwisseling heeft
kunnen plaatsvinden.
Het afvalwater en slibbehandeling van de
KNP-België te Lanaken was het volgende
doel van de excursie.
Het isnog niet zo lang geleden, dat in de
zuiveringstechniek het afvalwater van een
papierfabriek alseenvandemoeilijkste werd
beschouwd. Het was nodig te mengen met
huishoudelijk afvalwater, omdat het papierafvalwater veelteeenzijdig van samenstelling
zou zijn. Het isverheugend en verrassend,
dat de technici van de KNP-bedrijven erin
geslaagd zijn, dit moeilijke vraagstuk - al
sinds enige jaren - tot een oplossing te
brengen. De papierproduktie uit houtvezel
brengt met zich mee, dat houtvezel in het
afvalwater verloren gaat en dat het afvalwatervraagstuk daarmede tevens een slibvraagstuk van behoorlijke omvang is.
Achtereenvolgens zal iets beschreven
worden over de ervaringen van de KNPbedrijven in de historie, over het gekozen
zuiveringssysteem en over de behandeling
van het slib.
Het woord papier stamt af van de plant
papyrus in de Nijldelta, waarvan het blad
voor geschriften werd gebruikt. Later werd
dat vervangen door het perkament, gefabriceerd uit kalverhuiden.
Weer later werden oude vodden ineen trog
met water kapot gestampt; en werden de
vezels op een zeef afgezeefd. Dit gebeurde
circa 200jaar voor Christus. Het geheim
werd lang bewaard. In Italië werd het eerste
blad scheppapier zo omstreeks 1200 na
Christus gefabriceerd en het heeft tot circa
1560 geduurd alvorens in Dordrecht het
eerste vezelige papier werd geschept.
Vervangende grondstoffen zijn geweest stro
(circa 1800) en hout. Beide leveren een
'botanische' vezel; die van hout is längeren
dikker dan die van stro. Omstreeks 1840
werd een eerste machine in Frankrijk
gebruikt om machinaal papier te maken. De
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4 5 % droge stof verkregen. De droge stof
bestaat voor 50% uit organisch materiaal en
voor circa 50% uit anorganisch (China-klei).
Het iseen interessante vraag,welkewaarde met name het primaireslib- enderhalve toch
ook wel het gemengde slibheeft uit een
oogpunt van deze samenstelling, die in hoge
mate wordt bepaald door de grote hoeveelheid vezelig materiaal. Uiteraard isdit ook
van invloed op de gehalten aan zware
metalen, die volgens de beschikbare analyses
in de volgende orde van grootte voorkomen:
zink
46 mg/kg
koper 71mg/kg
lood
7 mg/kg

Afb. I - Afval*

lundetingsmrichtingvan KNPtelielgie.

KNP begon omstreeks 1850de produktie
met lompen alsgrondstof. Nu 1982.draait
een machine met een papiersnelheid van
circa 50 km per uur. Als grondstof wordt
cellulose gebruikt.
Zoals bij de meeste vormen van afvalwaterbehandeling, werd aanvankelijk alleen het
primaire slib teruggehouden. Het terughouden vond plaats in bezinkvijvers,
sedimentatietanksenzovoort, ontwikkelingsstappen die inde afvalwaterwcreld zeer
bekend zijn. Het 'bezonken' afvalwater werd
aansluitend aan een chemische klaring met
ondermeer kalk- en ijzerverbindingen
onderworpen.
Dit procédé heeft eigenlijk nooit goed
voldaan. Op zichzelf wasdit overigens een
sanering van aanmerkelijke omvang, als men
weet dat in de huidige installaties circa
8 delen primair slibworden tegengehouden,
tegenover circa 1 deel secundair slib. Deze
verhouding wijst op zichzelf reeds aan, welk
een merkwaardige samenstelling het papierafvalwater heeft; overigens zijn grotere
hoeveelheden primair slibde meeste technologen niet onwelgevallig.
Het huidige zuiveringssysteem volgt in feite
dezelfde techniek.
Enkele bijzonderheden kunnen niet onbesproken blijven. Het afvalwater komt met
een temperatuur van circa 40°Cuit het
bedrijf. Het isgebleken, dat voor een
degelijke en consistente behandeling in het

biologische gedeelte de temperatuur niet
hoger mag zijn dan circa 20°C.Om dit te
bereiken werd een koeltoren aangebracht
tussen het bezinkgedeelte en debiologie. Het
tweede probleem isgelegen inde pHschommelingen van het afvalwater, van een
pH vancirca4totcirca 12.Omstoringen van
het biologisch proces, samenhangend met
deze schommelingen te vermijden, iseen
bufferbassin aangebracht. Dit wordt belast,
zodra afvalwater met een pH-waarde buiten
bepaalde grenswaarden aankomt. Het opgeslagen afvalwater wordt daarna geleidelijk
aan weer verwerkt. En tenslotte: de slibindex
bedraagt vaak 50 ml/g. Wisselingen zijnzoals dat bij vele rioolwaterzuiveringen het
geval is- echter evident; tijdens het bezoek
was de index circa 120.Een stimulering van
het onderzoek 'naar deachtergronden van de
wisselende en vaak slechte slibindices', heeft
naar de mening van de commissie - die de
verschillende onderdelen van slibverwerking
en dus ook de ontwaterbaarheid overziet toch wel eerste prioriteit. Het primaire slib
bestaat in hoofdzaak uit 'houtvezel'. Het is
een uitstekende 'filter-aid' voor ontwatering
van moeilijke gevallen, zoalshet secundaire
slib uit deze rioolwaterzuiveringsinrichting.
Om ditdeel namelijk teverwerken,wordt het
gezamenlijk met primairslibalsgemengd slib
ontwaterd met behulp van een filterpers
(Oostenrijks fabrikaat). Op deze wijze wordt
circa 9 ton droge stof per etmaal verwerkt en
wordt per dag circa 20 ton koek van circa

Het isaantrekkelijk dit slibeen bestemming
te geven die afwijkt van de normaal
gebruikelijke. Bedacht moet worden, dat het
over een slib gaat met vezelige structuur met
circa 45% droge stof. Het slib wordt
gemengd met klei voor het bakken van een
licht poreuze steen waarvan afb. 2 het
exemplaar toont dat de subcommissie kreeg
aangeboden. Vanwege de China-klei moet
dit wegens witte punten weleen gele en geen
rode steen zijn. Dat deel aan slib,dat in de
steenbakkerij niet verwerkt kan worden,
wordt gestort. Het iseen 'kleine' uitdaging
om voor slib van deze samenstelling een
goede toepassing te vinden. De commissie
was bepaald onder de indruk van de zaken,
die op dit gebied bij de KNP-bedrijven zijn
aangepakt. De heren Leenders, Paulsen en
Willems isveel dank verschuldigd voor de
voortreffelijke ontvangst en de manier
waarop de problemen konden worden
besproken.
In Mierlotenslotte werdeenbezoek gebracht
aan deslibverwerkingsinrichting voorhetslib
van de rioolwaterzuiveringsinrichting
Eindhoven.
Het accent lag daarbij op het composteringsproces.Een gedeeltevan hetslib(circa 2.500
- 3.000 ton droge stof opjaarbasis) wordt na
flocculatie met polymeren ontwaterd op
zeefbandpersen. Het slib isniet voorafin een
slibgisting of via aerobe mineralisatie
gestabiliseerd, zodat het rotbare en stankverwekkende eigenschappen heeft. De afzet
van deze slibkoek met een droge-stofgehalte
van circa 25% isdan ook op zijn zachtst
gezegd problematisch. Gezien het verse
karakter ishet alszodanig niet geschikt voor
een nuttige bestemming en kan ook niet
worden verwerkt op de regionale stortplaats.
Sedert medio 1981 wordt dit produkt
gemengd met houtschillen ineen verhouding,
van 1 op 2 à 3,waarbij spontaan een
composteringsproces op gang komt. In het
STORA rapport 'Compost en zwarte grond
uitzuiveringsslib',wordt opde uitvoeringvan
het composteringsproces in Mierlo uitgebreid ingegaan, zodat hier volstaan wordt
met een globale beschrijving.
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het gebruik vanpentachloorfenol alshoutconserveringsmiddel deze stof op veel
plaatsen inhetmilieu terechtkomt. Een
nadere inventarisatie ishiervoor
noodzakelijk.
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Het minof meer poreuze mengsel vansliben
hout wordt oprillen gereden enmeteen
frequentie vancirca 1 maal perweek
omgezet. Devoor hetproces benodigde
zuurstof wordt vianatuurlijke convectie inde
ril gebracht, dieeentemperatuur bereiktvan
70-80 °C.Wekelijks wordt derilomgezetom
de porositeit endeaeratie te handhaven.
Na 5à6weken ishetslibzodanig omgezet
dat tot afzeving kanworden overgegaan. De
zeeffractie heeft eenrulle structuur, is
nagenoeg reukvrij enheeft dientengevolge
gunstige verwerkingseigenschappen.
De composteringsactiviteiten worden thans
nogal onder provisorische omstandigheden
uitgevoerd. Het terrein isniet verhard, zodat
met name bijregenachtig weerde
toegankelijkheid erniet beter opwordt.Het
ligt indebedoeling omopkorte termijn een
harde vloer metventilatiegoten aante
brengen. Deze zalbegin december 1982in
bedrijf worden genomen (ditisinmiddels
gerealiseerd). Debeluchting vanhetslibhout mengselgeschiedt danmetventilatoren.
Periodieke omzettingen vanderil kunnen
dan achterwege blijven. Ditwilnogniet
zeggen, datbijcompostering vanversslib
geen extra omzetting nodigzouzijn. Dekosten vanhetcomposteringsproces bedragen
circa ƒ 250—pertonperdroge stof. Alsde
composteringsopzet 'volwassen' wordt
gemaakt (naast vloer en beluchting, overkapping, koeling enbehandeling vande
afgezogen lucht, enzovoort) zullen deze
stijgen tot ƒ 300,- àƒ350,-pertonper
droge stof.
Het isdemoeite waard uitteproberenof
deze stabilisatiemethodiek eengoede vervanger kanzijn vanslibgisting + ontwatering
+ verdere behandeling toteenproduktvan
6 0 % droge stof. Voor decommissie washet
een interessant bezoek enzijzalgraagopde
hoogte blijven vandeverdere ontwikkelingen, voornamelijk metbetrekking tot
procesoptimalisatie en stankbeheersing.
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