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Deintegraleslibketen
gemodelleerdengeanalyseerd

spreadsheetmodellen: één voor dewatet- en
sliblijn waarmee het traject wordt gemodelleerd vanafhet influent van de rwzi tot en met
de mechanische slibontwatering (binnen de
inrichting van de rwzi)en één voorde slibeindverwerking, waarmee het traject wordt gemodelleerd vanafde mechanische slibontwatering
tot aan de mineralisatie van het slib(buiten de
inrichting van de rwzi).Met het afronden van
het project zijn beide modellen door de
STOWAbeschikbaar gesteld.
Waterschappen en slibeindverwerkers
kunnen met deze modellen deeigen situatie
modelleren en deeffecten van aanpassingen in
dewater- en slibketen berekenen.
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In de bestudeetde ketenscenatio's zijn de
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volgende variabelen opgenomen:
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•
•
•

Ajvalwaterslib wordtgevormd tijdens debehandeling van afvalwater. De heleslibketen bestaat uit
devorming, behandeling, indikking, vergisting enontwatering van ditslib opderwzi ende verdere
verwerking bijdeeindverwerker van hetslib. Deze keten werd in opdracht van deNederlandse waterschappen (via deSTOWA) doorRoyal Haskoning insamenwerking metjacobs Consultgemodelleerd
om inzicht tekrijgen in hetenergieverbruik, dekosten endeemissiesvan deverschillende processen en
deonderlingesamenhang daartussen. Ditgebeurde vooreengroot aantal combinaties van configuratiesvan rwzi'senmogelijk routesvan deeindverwerking. In dit artikel wordt op basis van de
modellering eenanalyse van deslibketengepresenteerd enworden conclusiesgetrokken en aanbevelingengedaan voordeslibketen van de toekomst.
InNederland zijn circa 380 rioolwaterzuiveringsinstallaties in bedrijfdiejaarlijks in
totaal ongeveer 380.000ton droge stofaan zuiveringsslib produceren. Dit slib wordt mechanisch ontwaterd tot gemiddeld circa 23procent
droge stofen bijna de helft hiervan vervolgens
verwerkt in twee verbrandingsinstallaties en
éénderde thermisch gedtoogd in zeven drooginstallaties.Zo'n 13 procent van het slib wordt
biologisch gedroogd. Derest(ongeveer zeven
procent) werd oorspronkelijk verwerkt in een
installatie voor natte oxidatie teApeldoorn, die
echter uit bedrijfis genomen, en wordt nu
geëxporteerd.
Indit artikel wordt bekeken hoe in de toekomst debeste manier van slibverwerking
eruit zou kunnen zien.Vragen die hierbij centraal staan, zijn: wat zijn deeffecten op de
keten van het aldan niet toepassen van voorbezinking, het aldan niet toepassen van chemische/biologische defosfatering, energieterugwinning -zoweldecentraal (biogas) als
centraal (opslibeindverwerking) -en het type
eindverwerking? Hiertoe isdeslibketen van
het influent van de rwzi tot aan de mineralisatie na eindverwerking gemodelleerd. Met het
rekenmodel kunnen geselecteerde ketenscenario's met elkaar worden vergeleken. Centraal
staan deenetgie,kooldioxide-emissie en verwerkingskosten. Het rekenmodel gaat uit van
een 'groene weide'-situatie: een nieuw te reali-
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wel ofgeen voorbezinking,
welofgeen slibgisting,
welofgeen biologische fosfaatvetwijdering.

Dit leidt tot acht verschillende configuraties vande rwzi.Andere keuzemogelijkheden
in het model zijn de toepassing van mechanischeofgravitaire indikking, de toepassing van
voorbehandeling (ultrasonedesintegratie) van
het slib voordat het wordt vetgist én verschillende typen ontwatering.

seren slib/waterlijn en eindverwerking van het
slib. Een meergedetailleerde beschrijving van
demodellering istevinden in de rapportage

Voordestudie werden twaalf slibeindverwerkingstechnieken geselecteerd:

van het project1'.

•

biologische droging, directe thermische
droging ofindirect thermische droging
gevolgd door meestoken, verbranding in
een cementoven ofstorten,

•

indirecte droging en verbranding in een
wervelbed als nulvariant,

•

natte oxidatie,

•

meevetbranden in een afvalverbrandings-

In het rekenmodel isuitgegaan van
'gemiddeld' Nederlands afvalwater, dat wordt
behandeld in rwzi's van 100.000i.e,met de
daarbij horende efïluenteisen conform het
Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater. In de
studie isgekozen vooreen schaalgrootte van de
slibeindverwerking vanjaarlijks 100.000 ton
drogestofvoot verbranding en 20.000 ton
droge stofvoordeoverige technieken. Het
rekenmodel bestaat uit twee samengevoegde

installatie.
Dit levert in totaal nog eens 3x3 + 3 = 12
varianten op.Decombinatie van de varianten
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Schematischeweergavevandeelementenvandeslibketen.Rood•RWZI,blauw-slibketen.Gnjzelijnenztjn
opgenomenindemodellen,maarwordenhiernietbesproken.Zwarte.getallenstaanvoorenergieverliesinMJ
peri.e.perjaar. Groenegetallenstaanvoordekostenineuroperi.e.perjaar.

A/b. i:

resulteert in (8x 12-)96configuraties die met
elkaar zijn vergeleken. Dezeconfiguraties zijn
schematisch weergegeven in afbeelding 1.Als
referentie voor de vergelijking isgekozen voor
een variant zonder voorbezinking, vergisting
ofbiologische fosfaatvenvijdering in combinatie met indirecte droging en verbranding in
een wervelbed.

A/b. 2:

Resultaten modelberekeningen
Inde tabel opdevorige pagina iseen overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten
van de modelberekeningen van dewater- en
sliblijn.
Een analyse van de modelberekeningen
heeft geleid tot een selectie van ketenscenario's
die in aanmerking komt vooreen nadere
energie-optimalisatiestudie.

Alsvarianten voordeslibketen bij de rwzi
zijn de toepassing van voorbezinking, slibgisting en biologische fosfaatverwijdering
gebruikt. Het toepassen van voorbezinking
(zonder toepassing van gisting en zonder biofosfaatverwijdering) leidt tot een lichte stijging van deslibproductie ten opzichte van de
referentie (rwzi-variant 1).Voorbezinking leidt
tot een aanzienlijke reductie inde volumes van
debeluchtingsruimten en een verlaging van
de benodigde beluchtingsenergie.
Door het toepassen van slibgisting neemt
deproductie van slibdrogestof sterk af(met
circa 20procent). Bovendien verbeteren in het
algemeen deontwateringseigenschappen van
het slib,zodat ookeen hoger gehalte droge stof
kan worden gehaald nade mechanische ontwatering. Bijtoepassing van voorbezinking in
combinatie met slibgisting neemt de slibproductie nog verder afmet circa 34procent ten
opzichte vande referentie. Hierbij wordt ook
ongeveer 44procent energie teruggewonnen.
Deresultaten van de modelberekeningen
laten zich redelijk goed samenvatten door het
energieverbruik en de kosten beide op te
vatten als het resultaat van de aanwezigheid
van deelementen in afbeelding 1. In dat
schema kan men zich 'door deslibketen heen
puzzelen' van het influent linksboven tot aan
deeindverwerking rechts en deelementen die
men tegenkomt optellen om zo tot een eindbedrag te komen. Hoewel deze benadering
natuurlijk niet volledigcorrect is,isde correlatie tussen deopdeze manier benaderde kosten

Energiesaldoperi.e.voordetotaleslibketenvoordecombinatiesvandemeestrelevantesübemdverwerkingsvananten.
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endeberekendekostenheelgoed(R2•0,98).
Hetzelfdegeldtvoorhetenergieverbruik (R2•
0,89).Dekostenvooreenrwzimetvoorbezinkingenslibgistingenzonderbiologischefosfaatverwijdering (rwzi-variant4)enmetbiologischedrogingvanhetslibgevolgddoor
meestokenineenenergiecentralezijn dus bijvoorbeeld(zieafbeelding 1):K•38,73 + 1,37+o0,16+ 1,57-145=40,07europeri.e.perjaar.
Ditkomtgoedovereenmetdeberekende
kosten(40,06europeri.e.perjaar).Degemiddeldeafwijking tussenopgeteldeenberekende
kostenbedraagt0,12euro.Omdatdeovereenkomstvoordeenergiemindergoed is,zijnde
volledigeuitkomstengegeven inafbeelding2.
Deuitkomsten vandeberekeningen laten
ziendatderwziminimaal81 enmaximaal151
MJperi.e.perjaaraanprimaireenergieverbruikt.Bijdeslibeindverwerking wordtmaximaal368MJperi.e.perjaaraanprimaire
energiewordtverbruikt.Zelevertperjaar
maximaal9MJop.Beideafbeeldingen laten
ziendatdeinvloedvandekeuzevandeslibeindverwerkingstechniek ophetenergieverbruikbijeenvergelijking vandeslibketens
veelgroterisdandeinvloedvandevarianten
indewater-ensliblijn opderwzi.
Deverwerkingskosten voordewater-en
sliblijn variërenweinig:van35,60tot36,60
europeri.e.perjaar.
Dekostenvoordeslibeindverwerking
liggenindeordegroottevanzeventot tien
procentvandekostenvoordetotaleslibketen,
uitgedrukt ineuroperinwonerequivalent.De
berekendekostenvoordeslibeindverwerking
variërenvandrietotzeseuro.Dekosten zijn
echterzeergevoeligvoorhet drogestofgehalte
vanhetaangeleverdeslibendebezettingsgraadvandeinstallatie.
Conclusies
Debelangrijkste conclusiesvandestudie
zijn:
• Dekostenvandeslibeindverwerking(in
europeri.e.)makenmaareenrelatiefklein
deel(minderdantienprocent)uitvande
totalekostenvandetotalebehandeling
(inclusiefslibverwerking)vaneeninwonerequivalent;
• Slibtransport maaktonder Nederlandse
omstandigheden minderdandrieprocent
uitvandetotalekostenvandeslibketenen
verbruikt minderdanvijfprocent vande
energiedienodigisvoordetotalebehandeling;
• Deenergiebalansvandetotaleslibketen
(vanwater-ensliblijn totenmetslibeindverwerking)wordtinbelangrijke mate
bepaalddoordegemaaktekeuzesbijde
slibeindverwerking;
36
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Wijzigingen indetoegepasteprocessenin
dewater-ensliblijn hebbengevolgenvoor
dehoeveelheid ensamenstellingvanhet
geproduceerdeslib,maardeonderlinge
verhoudingen tussendeverschillendeslibeindverwerkingsmethoden worden daardoornauwelijks beïnvloed.Ditleidttotde
belangrijke conclusiedatdekeuzevoor
eenslibeindverwerkingsvariant relatief
onafhankelijk vandeconfiguratie vande
water-ensliblijn gemaakt kanworden;
Slibgistingleidttoteenverlagingvande
verwerkingskosten voordeslibketendoor
verlagingvandehoeveelheid teverwerken
slibdrogestofperi.e.Indeslibketenswaar
deenergieinhetslibindeslibeindverwerkingefficiënt wordtaangewend,is
slibgistingongunstigvoorhetenergiesaldovandetotaleslibketen;
Opbasisvandegehanteerde uitgangspunten(metnameookdegekozenschaalgrootte)blijkt hettoepassenvangéén
voorbezinking,welslibgistingenwelbiofosfaatverwijdering (variant7)quaverwerkingskostendemeestgunstigevariant.Dit
komtmededoorderelatieflagekosten
voordebenodigdeslibeindverwerking;
Devariant(8)metvoorbezinking,slibgistingenbio-Pisuitenergetischoogpuntde
meestgunstigevariantvoordegehele
keten.Bijverderestijgingvandeenergieprijzen (ofbijinvoeringvaneenMEP-subsidieopdedaarbijgeproduceerdeextra
energie)wordtdezevariantookuiteen
oogpuntvanverwerkingskosten gunstig;
Hetomslagpunt voordeschaalgroottevan
derwziwaarbijslibgistingwelofniet
gunstiger is,ligt-afhankelijk vande
kostenvandeeindverwerkingvanhetslib
-russen 100.000tot 200.000i.e..Bijde
exacteliggingvanhetomslagpuntspelen
vanzelfsprekend veleandere kostenfactoren(rentepercentage,kostenvanpersoneel,onderhoud,energie)ookeenvoornamerol;

aardgasalsslibeindverwerking.Grote
invloedopdeoverallenergiebalans heeft
ookdetoepassingvanhetgedroogdeslib.
Hetmeestgunstigisdaarvoormecverbranden incementovens,waarbijwel
opgemerkt moetworden,dathet
gedroogdeslibmoet'concurreren'met
anderemeestookbrandstoffen endatde
cementovencapaciteit inNederland
beperktis.Afzetvanhetgedroogdeslib
wordt belemmerddooremissicvoorschriften,metnametenaanzienvandeemissie
vankwik;
•

Aanbevelingen voor toekomstig

beleid
Bjjhetvergelijken vandeslibketenscenario'sisuitgegaan vaneen'groene weide'-situatie.Geenrekeningisdusgehouden met
bestaandesituaties,lokaleomstandigheden,
hetmarktmechanisme, subsidiemogelijkhedenenlokalekansenvoorsynergie.Desondankskunnendevolgendeaanbevelingenvoor
hettoekomstigslibbeleidworden geformuleerd:
•

•

•

•
Aanpassingenindewater-ensliblijndie
totverbeteringen indeenergiebalansvan
derwzileiden,hebbennormalitereen
enigszinstegengesteldeffect bijdeslibeindverwerking.Daarommoetbijditsoort
aanpassingenindewater-ensliblijnrekeningwordengehoudenmetdeeffecten bij
deslibeindverwerking;
Meestokenvanmechanisch ontwaterd
zuiveringsslibin afvalverbrandingsinstallatiesiseveneenseenvoordeslibeindverwerkinginaanmerkingkomendegoedkopeoptie.Debeschikbare
verwerkingscapaciteit voordezemethode
isrelatiefbeperkt;
Uitenergetischoogpuntverdient thermischdrogen metrestwarmteduidelijkde
voorkeurboventhermischedrogen met

Uitkostenoverwegingen komenbiologischenthermischdrogen inaanmerking
voortoepassingbijeenkleinereschaalgrootte.Bijeengrotereschaal(meerdan
50.000tond.s./jaar)isverbranding concurrerend.Dekostenvoorco-verbranding zijn
lager,maardecapaciteitinNederlandis
beperkt.

•

Proceswijzigingen dieopderwzi'senergetischgunstigerzijn,zijn datnietzonder
meervoordegeheleslibketen;
Hetinvesteren inproceswijzigingen opde
rwzi'sleidtinveelgevallentot hogekosten
perbespaardeMWh,vergelekenmetde
kostenvooreenprimairebrandstof;
Eenbeterenergiesaldovandetotaleslibketenkanvooralbereiktwordendoorde
keuzevanhet slibeindverwerkingsscenario;
Centraliserenvandeverwerkingingrootschaligeinstallaties(ofdecentraaldrogen
engecentraliseerdeverdereverwerking)
vanzuiveringsslibverdientaanbeveling;
Hetverdienttenslotteookaanbevelingeen
(MEP-)vergoedingtoetekennenaande
stookwaardevanhetslibdatbestemdis
voordeslibeindverwerking.Ditterbevorderingvandemechanische ontwatering
enterbevorderingvan investeringen
gerichtopeenhogerenergiesaldovande
totaleslibketen. f
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