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De slibverwerking van RI-Oost te Amsterdam

dat zich voor dit soort, niet zwaar belaste
wanden, uitstekend leent. Grote zorg moet
natuurlijk worden besteed aan de bescherming tegen corrosie van de verankeringen.
Ook moet men ervan verzekerd zijn dat de
wiggen waarmee de draden in de eindverankeringen worden vastgeklemd bij het
aanspannen niet ten opzichte van elkaar
verschuiven. Het gevaar van breuk ten
gevolge van kerfwerking is anders heel
groot.
De ervaring leert, dat het beter is een
systeem voor te schrijven, waarbij dit verschijnsel niet voorkomt.

Inleiding
In dit artikel wordt allereerst ingegaan op
de systeemkeuze en de overwegingen die
daaraan ten grondslag hebben gelegen.
Daarna komen de dimensioneringsgrondslagen en procesbeschrijvingen van achtereenvolgens de slibstabilisatie en slibontwatering aan de orde.
Systeemkeuze
Het belangrijkste uitgangspunt bij de
systeemkeuze van de slibverwerking voor

Compressorengebouw en gasmotorgebouw
In verband met de hinderweteisen ten
aanzien van geluid zijn de gevels van deze
gebouwen gehel gesloten uitgevoerd. Bij de
onvermijdelijke ventilatie-openingen zijn
acoustische voorzieningen getroffen.
Ook aan het geluidsniveau in de gebouwen
zelf is aandacht besteed.
De gebouwen zijn voorzien van een kelder
of kruipruimte. De in de bovenruimte opgestelde machines zijn direct gefundeerd
op de vloer van de kelder (afb. 10). De
bovenvloer waarop gelopen en gewerkt
wordt is dus vrijgehouden van de machines
en daardoor trillingsvrij. Dit maakt vooral
het verblijf in de ruimte minder onaangenaam.
Op het plafond en de bovenkant van de
wanden is i.v.m. de nagalmtijd een bekleding van herakoestiek aangebracht.
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RI-Oost was het kiezen van een zodanig
systeem, dat de afzet van het slib op de
lange termijn gewaarborgd zou zijn.
Gezien de grote slibhocveelheid werd er op
basis van dit uitgangspunt vanuit gegaan,
dat de verwerking en afzet van het slib
geheel binnen de gemeentelijke diensten
van Amsterdam plaats diende te vinden.
Tevens werd besloten dat de eerste stap
van de slibverwerking zou bestaan uit
slibgisting gevolgd door indikking om enerzijds de te verwerken slibhocveelheid te
reduceren en anderzijds bij storingen in de
verdere slibverwerking en slibafzet te
beschikken over een produkt dat langdurig
opgeslagen kan worden en relatief gemakkelijk te verwerken is.
Reeds bij de eerste gedachtenvorming
omstreeks het begin van de zeventiger jaren
werd duidelijk dat het in Amsterdam gebruikelijke systeem van ontwatering van
uitgegist slib in lagunes vanwege het grote
ruimtebeslag niet mogelijk zou zijn.
Aangezien ook op de lange termijn gecontroleerd storten geen reële mogelijkheid
was, werd in eerste instantie gedacht aan
verbranden van ontwaterd slib tezamen met
huisvuil in de vuilverbranding van de
Stadsreiniging.
Een gedeelte van het slib zou afgevoerd
worden naar de bestaande vuilverbrandingsinstallatie en een gedeelte zou verwerkt
worden in de nieuw te stichten tweede
vuilverbrandingsinstallatie.
Als methode voor ontwatering van het slib
werd gekozen voor de op dat moment in
het stadium van ontwikkeling verkerende
zeefbandpersen. Experimenten met het slib
van RI-West in 1973 toonden aan dat
uitgegist slib na ontwatering op zeefbandpersen in principe samen met huisvuil
verwerkbaar is in een vuilverbrandings-

installatie. Veel aandacht zou daarbij
besteed moeten worden aan de menging
van het slib met het huisvuil.
Doordat in 1973 de bouw van de tweede
vuilverbrandingsinstallatie in Amsterdam
door gewijzigde prognoses ten aanzien van
de hoeveelheid te verwerken huisvuil onzeker werd, kon het slib slechts verbrand
worden in combinatie met huisvuil als het
slib geen extra warmte voor de verbranding
zou vragen en een zodanige overeenkomst
met huisvuil zou vertonen dat mengen van
het in de vuilbunker gestorte ontwaterde
slib met het aanwezige huisvuil zou kunnen
geschieden met de bestaande poliepgrijpers.
Dit kwam erop neer dat het slib na
chemische of thermische conditionering met
filterpersen ontwaterd zou moeten worden
tot een drogestofgehalte van minimaal
40 %, waardoor de zeefbandpersen niet
langer toe te passen waren. Dit betekende
tevens dat dan ook andere eindbestemmingen, zoals met name hergebruik,
mogelijk werden. Met het oog daarop is in
1974 gekozen voor thermische conditionering met als belangrijkste argumenten:
— chemisch geconditioneerd slib is moeilijk
af te zetten voor hergebruik of naar stortplaatsen;
— bij de chemische conditionering kan
geen nuttig gebruik gemaakt worden van
het geproduceerde rioolgas (het gebruik
van gasmotoren lag destijds veel minder
voor de hand dan tegenwoordig);
— na de chemische conditionering moet
een aanzienlijke hoeveelheid drogestof extra
afgevoerd en verwerkt worden, wat vooral
bij verbranding hogere kosten met zich
meebrengt;
— de kosten van thermische en chemische
conditionering liggen in dezelfde orde van
grootte.
Na uitvoerige proeven op praktijkschaal
met thermische conditionering en filtratie
van uitgegist slib van RI-West in Woerden,
Breda en Überlingen (BRD) werd op grond
van de resultaten gekozen voor het Zimproproces.
Veranderende inzichten in de afzetmogelijkheden van slib en het feit dat de kosten
van de thermische conditionering aanzienlijk hoger bleken te zijn dan aanvankelijk
was geraamd (o.a. doordat door het hoge
chloride-gehalte van het afvalwater delen
van de conditioneringsinstallatie uitgevoerd
dienden te worden in titaan) brachten in
1977 de systeemkeuze voor de slibverwerking opnieuw fundamenteel ter discussie.
Daarbij zijn, uitgaande van uitgegist en
ingedikt slib de volgende vijf systemen met
elkaar vergeleken:
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— 'nat', eindprodukt: ingedikt uitgegist
slib;
— 'thermisch', thermische conditionering
en ontwatering met kamerfilterpersen; eindprodukt: filterkoek;
— 'chemisch', chemische conditionering
met kalk en ijzer en ontwatering met
kamerfilterpersen; eindprodukt: filterkoek;
— 'slib-as', conditionering met as en ontwatering met kamerfilterpersen, verbranding; eindprodukt: as;
— 'combi', conditionering met kalk, ijzer
en as en ontwatering met kamerfilterpersen, verbranding; eindprodukt: as.
Bij deze vergelijking is aan een aantal
potentiële afnemers van de eindprodukten
een definitieve offerte gevraagd voor het
afnemen van alle door hen verwerkbare
eindprodukten. Deze offertes gaven zowel
inzicht in de afzetmogelijkheden als de
afzetkosten.
Teneinde het totale kostenbeeld te completeren zijn ook de jaarlijkse exploitatiekosten
voor de bovengenoemde systemen geraamd,
die deels gebaseerd zijn op richtprijs-aanbiedingen voor de benodigde apparatuur.
De raming van de totale jaarlijkse kosten
(prijsnivo 4e kwartaal 1977) gaf het
volgende beeld:
jaarkosten
'nat'
'thermisch'
'chemisch'
'slib-as'
'combi'

f 3,5 miljoen
ƒ4,1 miljoen
ƒ 3,3 miljoen
ƒ 4,1 miljoen
ƒ 4,5 miljoen

Op basis van dit kostenbeeld (en de
veranderingen daarin onder invloed van
mogelijke wijzigingen in de verschillende
kostencomponenten) is gekozen voor de
chemische conditionering.
Daarbij hebben de goede afzetmogelijkheden
van de filterkoek, zoals die uit de offertes
van de verschillende afnemers naar voren
kwamen, de nodige zekerheid ten aanzien
van de juistheid van deze keuze verschaft.

Procesbeschrijving en dimensioneringsgrondslagen
In afb. 1 is het processchema in hoofdlijnen
weergegeven.
De capaciteit van de slibverwerking bedraagt 50 t/d drogestof, waarvan 30 t / d
primair slib en 20 t/d spuislib.
Met het oog op de voor RI-West geconstateerde seizoensschommelingen is deze
capaciteit 10 % hoger dan de gemiddeld
benodigde capaciteit.
De slibstabilisatie vindt bij normaal bedrijf
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Afb. I - Hoofdlijnen processchema slibverwerking.

plaats in vier straten. Na indikking in de
slibzak van de 4 voorbezinktanks wordt op
commando van de slibspiegelmetcr een
ingestelde hoeveelheid vers slib met een
drogestofgehalte van 3,8 % via het warmtewisselaarcircuit naar de bijbehorende
gistingstank gepompt.
De verblijftijd in de gistingstank bedraagt
20 dagen en de temperatuur 30 °C. De
gistingstank wordt gemengd door middel
van gasinblazing. Na de gisting is de hoeveelheid drogestof afgenomen tot 30 t/d.
Het uitgegiste slib stort uit de 4 gistingsAfb. 2 - Installaties voor de slibverwerking (sept

tanks over naar de bijbehorende indikker.
Deze indikkers hebben een drogestofoppervlaktebelasting van 30 k g / m - . d. De
hydraulische oppervlaktebelasting wordt
met spoelwater (effluent) op 0,5 m 3 /m 2 .h
gebracht. Het slib dikt in tot 3,8 % ds. In
deze indikkers is 3 dagen opslagcapaciteit
ondergebracht in verband met de bedrijfstijden van de slibontwatering. Met het oog
op bijzondere bedrijfsomstandigheden (bijv.
leegmaken van tanks) is veel aandacht
besteed aan het ontwerp van het Ie idingsysteem. Door het aanbrengen van de

Enkele aspecten van elektro-mechanische aard

noodzakelijke verbindingen kan ook in
bijzondere situaties een vrijwel ongestoorde
bedrijfsvoering worden bereikt.
De conditionering van het slib vindt plaats
in twee straten, elk met een capaciteit van
55 m 8 /h. De dosering van 40 % ijzerchloride-oplosing vindt plaats in de slibleiding en bedraagt maximaal 10 kg/m : !
slib.
De kalkmelkaanmaak vindt in twee straten
plaats. Elke straat bestaat uit een opslagsilo voor ongebluste kalk, een kalkblusser.
een kalkmelktank en een kalkmelkdoseerpomp. De maximale kalkdosering als
Ca(OH)L> bedraagt 15 kg/m :i slib en vindt
plaats in de reactiemenger. De conditionering wordt gestuurd (aan -uit) door het
nivo in de opslagtank voor het geconditioneerde slib.
De ontwatering van het slib vindt plaats
in vier eenheden. Elke eenheid bestaat uit
een filterpers en een pompopstelling. De
filterpers heeft een cyclustijd van 3 h bij
een druk van 15 bar. De pompopstelling
bestaat uit een hogedrukpomp en een
vulpomp.
De vulpomp loopt mee tot een druk van
6 bar bereikt is. Het einde van de filtratie
wordt vastgesteld aan de hand van het
door de hogedrukpomp geleverde debiet.
De slibkoek wordt afgevoerd naar de
opslagsilo met een capaciteit van 1 dag.
Voor bijzondere situaties is tevens voorzien
in een terreinopslag met een capaciteit van
een week.
De afvoer van de slibkoek geschiedt per
as. De slibkoek wordt door een aannemer
tot zwarte grond verwerkt.
Afb. 2 toont een luchtopname van de
installaties voor de slibverwerking op
23 september 1981.
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Rioolwaterzuivering is naar de huidige ontwikkeling voor het grootste gedeelte een
biologische aangelegenheid gebleven, maar
door de mens wel zo vervolmaakt dat de
voor de natuurlijke processen benodigde
ruimte en tijd op een reusachtige schaal
zijn gecomprimeerd. Om de in deze biologische processen werkzame bacteriën zo
intensief mogelijk te kunnen laten werken,
moet men heel wat mechanische arbeid
toevoegen. Het op de goede plaats brengen
van het afvalwater, het van zuurstof voorzien van de ene groep bacteriën, het uit-
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sluiten van zuurstof bij de andere groep
bacteriën, het samenpersen van overgebleven bacteriënmassa's en het verwerken
van de afvalprodukten is een gigantische
taak, die de mens met behulp van machines,
energie en informatiesystemen zo heeft
kunnen vervolmaken, dat na het bedenken
en het bouwen slechts het bewaken en
beheren van automatisch werkende installaties overblijft. Althans, daarnaar is het
streven.

De beluchting
Bij de keuze van de compressoren voor de
actief slibinstallaties van de RI-Oost heeft
de ervaring op de reeds eerder gebouwde
rioolwaterzuivcringsinrichtingen van de
gemeente Amsterdam een grote rol gespeeld. Daar staan 13 stuks compressoren
van het fabrikaat Pumpen und Gebläsewerke Leipzig (vroeger: Jaeger) opgesteld,
waarmee al jarenlang met weinig onderhoud en zonder noemenswaardige storingen
wordt gedraaid. De oudste compressor, die

De luchtcompressorhal

nog dagelijks vol in bedrijf is, dateert van
1939 ! Het zijn meertraps centrifugaalcompressoren van vrij robuuste makelij,
die al lang geleden ontwikkeld zijn voor de
luchtvoorziening in de dagmijnbouw.
Voor de voor RI-Oost maximaal benodigde
luchthoeveelheid, 72.000 m ;! /h is een opstelling gemaakt van 5 grote compressoren
van ieder 12.000 m :! /h en 2 kleine van ieder
6.000 m :i /h, type NA (afb. 1). Hiermee is
een luchtvoorziening gekregen die door
bij- resp. afschakelen van compressoren
voldoende regelmogelijkheid laat.
De koeling van de smeerolie van de compressoren is een onderwerp van speciale
zorg geweest. Oorspronkelijk werd de olie
van de compressoren op de andere Amsterdamse zuiveringsinrichtingen gekoeld met
effluent. Op hete zomerse dagen bleek deze
koeling niet voldoende, zodat daar al geëxperimenteerd is met een smeeroliekoeling
door aparte koelaggregaten. De hiermee
behaalde goede resultaten hebben ertoe
geleid dat nu ook op RI-Oost deze oplosing is gekozen in de vorm van drie
koelaggregaten, fabrikaat Zephyr.
De lucht, die de compressoren aanzuigen
wordt gefilterd, om te voorkomen dat de
beluchtingselementen door de doorgeblazen
lucht van binnenuit vervuilen. De luchtfilters zijn van het fabrikaat Dahlmann.
Deze bestaan uit voor- en nafiltercombinaties in parallel geplaatste cassettes. Bij
vervuiling kunnen ze gemakkelijk vervangen
worden, zonder dat het bedrijf daarvoor
hoeft te worden stilgelegd. Aan de buitenzijde zijn de filters nog voorzien van
geluidsdempers.
De aandrijving van de compressoren is
elektrisch. Directe aandrijving door de
rioolgasmotoren was uitgesloten, omdat de
mogelijkheid om rioolgas voor de energieopwekking te gaan gebruiken zich zo laat
voordeed, dat aan verbouwing van de toen
reeds ver gevorderde compressorenhal niet
meer te denken viel. Bovendien heeft directe
aandrijving ook nadelen, onder andere ten
aanzien van be-nerkle flexibiliteit. De zeven

