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SlibdrogerVenlo:droogrrommel,uitvalka
mngmg.
MetdebouwvandederdeslibdrogerlosttehetZuiveringschapLimburgeindvongjaar hetsubprobleemop.Hetzuiveringschaplaatalhetslibvoortaan thermischdrogen.Decementtndustrie
gebruikthetresidu.Bijdecementfabrica^ewordthetorganischdeelvanhetslibgebruiktalsbrandstofendeasrestwordtabgrondstofvoüedigmdezecementklmkergebonden.
HetZuiveringschapLimburgheeft overde
geheleprovincieLimburgverdeeld 18rioolwaterzuiveringsinstallaties inbedrijfmeteen
totalebelastingvancirca1,7miljoen vervuilingseenheden.Dejaarlijkse hoeveelheidzuiveringsslibbedraagtongeveer31.000tondroge
stof Hetslibwordtontwaterd toteendrogestofgehalte vangemiddeld 22procent.Voorde
verdereverwerkingvanhetslibvoerdehet
zuiveringschapsinds 1992diversestudiesuit,
waarbijnietalleendetechniekvanverwerking,maareveneensmogelijke combinaties
vanverwerkingmetandere afvalstromen
onderzochtwerden.Eerstzijn slibdroging,
verbrandingenverglazingbeschouwd.Tevens
isdecombinatievanslibdroging, afvalverbrandingenmestverwerkingen gezamenlijke
verwerkingmethetslibuitBrabantenhet
bedrijfsafval vanBudelcoonderzocht.Beide
optiesvondengeendoorgang.Verwerkingbij
Budelcobleekteduurende afvalverbrandingscapaciteit vanzuid-Nederland werd
geconcentreerd inMoerdijk. HetZuiveringschapLimburgbeslootzijn eigenwegtegaan
entekiezenvooreengefaseerde invoeringvan

droogcapaciteitopmeerderelocaties. De
belangrijksteargumenten voordezekeuze
warendeverminderingvanslibtransport,relatieflageverwerkingskosten,goedeinpasbaarheidvan(grote)slibontwateringslocaties,
mogelijkheden totnuttighergebruikvanhet
eindproductenhetgegevendat slibdroging
vergunningstechnisch nietals bezwaarlijk
wordtbeschouwd.HetZuiveringschapLimburgrealiseerdedeslibdroogcapaciteit uiteindelijkintweefasen.Alslocatieswerdgekozen
voorderwzi'swaarhetmeesteslibwordtontwaterd:Venlo,HoensbroekenSusteren.
Voorderealisatievandeslibdrogers iseen
Europeseaanbestedingsproceduregevolgd.
Hierbij isuitgegaan vaneenzogeheten'constructandbuilt'aanbesteding.Daarbij worden
deuitgangspunten ineenprogrammavan
eisenvastgelegd.Deinschrijvingen zijngeselecteerdoptechniekenervaring.Vervolgens
heeft eenvijftal geselecteerdeaannemerseen
ontwerpgemaakteneenofferte uitgebracht
meteenopgavevaninvesterings-enexploitatiekosten.Vervolgenszijndeaanbiedingen

Tabel1.Bedrijfsgegevensslibirogers.

gasverbruik
elektriciteit
doorzet

Hoensbroek
zooi

Venlo
ZOOI

Susteren
(garantiemeting)

119m3aardgas/twd
260kWh/tonds
7.100ton ds/j

116m' aardgas/twd
270kWh/tonds
9.400ton ds/j

97mï aardgas/twd
255kWh/tonds
15.000ton ds/j

*twd• ton waterverdamping
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beoordeeldoptechniek,kwaliteitenkosten.
Bijdeeersteaanbestedingin 1995isde
opdrachtverleendaanhetConsortiumAlfa
Laval,VandenbroekInternational BV,GrontmijenElectron.MetdebouwvandetweeslibdrogersinVenloenHoensbroekbedroegde
totalejaarlijksecapaciteitcirca17.500tondrogestof Hetrestantisverbrand indeslibverbrandingsinstallatie inMoerdijk.Dederde
slibdroger isgerealiseerddoorVaTechWabag
Gmhbenwerdnovember2002opgeleverd.
Het proces
Opderioolwaterzuiveringsinstallatie in
Venlowordt hetslibdirectuitdebeluchtingstanksonttrokken,mechanisch ingedikt,ontwaterdengedroogd.Hetontwaterdeslib
wordteerstgemengdmetgedroogd product,
alvorenshetdedrogerwordtingevoerd.Lucht
meteentemperatuur vanzo'n500°Cverwarmt
hetgeheel.Deafgassen vanderoterendetrommeldroger,dienahetdroogproces totongeveer
ioo°Czijn afgekoeld, wordenbehandeldineen
stoffilter, gaswasser/condensor envervolgens
naverbrand.Hetgedroogdeslibwordtinde
uitvalkamerafgescheiden ennaardesilo
gevoerd.InHoensbroekiseen vergelijkbaar
conceptgebouwdmaardanzonder mechanischeindikking.
InSusterenwordthetontwaterdeslibin
eenwervelbeddrogergedroogd.Aangezien
dezeinstallatiehetslibvantienontwateringslocatieskrijgt aangevoerd,wordenhogeeisen
gesteldaandeflexibiliteit vanhetprocesvanwegedewisselendeslibsamenstelling.Het
ontwaterdeslibwordtzonder terugmenging
metgedroogdslibdirectdedroger ingevoerd.
Hetgedroogdeslibwordtgekoeldenvervolgensnaardeeindproductsilo getransporteerd.
Dewarmtetoevoer vindtplaatsviaeenwarm-
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Gedroogdeslibkorrels.

SlibdrogerSusteren: luchrrearculatieleidingen.

tewisselaar met thermische olie.De afgassen

bereiding van het halffabrikaat (portlandce-

worden behandeld in een tweetraps chemische

mentjklinker en alsgrondstof ter vervanging

in Maastricht. Enkelegegevens van deze

wasser en een biowasser. Op alledriede loca-

van de schaarse mergel en toeslagstoffen.

installatie:

ties wordt aardgas alsprimaire brandstof
gebruikt. In tabel 1 zijn de belangrijkste

ting/branden van kalksteen (mergel) en toe-

gegeven.

slagstoffen (onder meer zand, vliegasen ijzerhoudende toeslag) tot een

Samen met degrote Limburgse slibprodu-

•

productiecapaciteit: 950.000ton klinkers

•

energieverbruik 3,7GJ/ton portlandklin-

•

energetisch rendement (inclusief droger)

•

hoeveelheid brandstof perjaar in tonnen:

perjaar ofwel 125ton per uur

De klinker wordt gemaakt door verhit-

bedrijfsgegevens van deslibdrogers weer-

centen isgezocht naar een gezamenlijke oplos-

Deoven is in bedrijfopde productielocatie

ker

materiaaltemperatuur van i45o°C (vlamtemperatuur 20oo°C)in een roterende lange(180

70%

sing voordeafzet van gedroogd slib.De afzet

m)ovenbuis.Voor het drogen van mergel is

in decementindustrie bleek debeste oplossing.

een in-line droger voorgeschakeld. Deze port-

Deinzet van het materiaal geschiedt tweele-

landcementklinker isdegrondstof voor diverse

lange verblijftijd worden allechemische ele-

dig:als brandstof voordegrote oven voor de

soorten cement.

menten duurzaam gebonden in deklinker. Dit

circa 185.000 ton.
Door dehoge temperatuur en de relatief

iseen groot voordeel van deze toepassing ten
opzichte van andere oplossingen voor verwerA/b.

Samenstellingvanhet slibenanderetoeslagstof/en bijdecemenr/abricage.

king van het slib.

= Kalkmeel (na calcinatie)
Vooidebereiding van cement is kalk
nodig, maar ook andere toeslagstoffen, met
daarin silicium-aluminium-ijzer. De samenstelling van het anorganische deel van slib
past heel goed in het gamma van verbindingen nodig voor het maken van cement. In
afbeelding 1 istezien dat deasrest van slib
(groen) met name een vervanger isvan de toeslagstoffen voordebereiding van de portland
klinker. Demergel en bijvoorbeeld de asrest
van papierslib bevatten ook de hoofdcomponent vooicement, kalk.

= Asvan leisteen
=Asvan RWZslib

100% CaO

- As van diermeel
=As van papierslib
= Klinker

100%SiQ
100%AiO3+FftO3

Alsbrandstof isgedroogd slib zeer
geschikt vanwege het relatiefhoge 'vluchtige'deel in het materiaal. Uit brandproeven bij het
vlaminstituut in IJmuiden (IFRF)1 isaangetoond dat het materiaal dezelfde eigenschappen (afbeelding 2)heeft als bruinkool en
dat deemissies niet zullen veranderen.

H j O « «-Z003

23

L A T F OR M

ENCIzetnaast slib,ook nogandere alternatieve brandstoffen in.Het brandstofpakket
isweergegeven inafbeelding 3.Elkekeer wordt
afgewogen ofhet materiaal voldoet aandecriteria tenaanzien vandekwaliteit voorhetproduct cement,deprocesvoering voor de oven,
arbeidshygiëne enhet effect ophetmilieu.
In hettotaal wordt reeds 85procent vande
warmtevoorziening bereikt metalternatieve
brandstoffen. Opditmoment bedraagthet
aandeel warmte uitzuiveringsslib 15procent.
Vanaf2004gaatditnaar 30 procent.

Emissies?

I

I

CementovenSvan ENCI in Maastricht.

Aft>. 2:

Gegevensbrandstoffen (onderzoek IFRFj.

Aandeel vluchtig enstookwaarde van
brandstoffen

• stookw.(GJ/t)
• %vluchtig

60
50
40

Zoalseerder gesteld isheteen voorwaarde
indevergunning datdoor inzet vanditsoort
materialen deemissies naar hetmilieu niet
mogen toenemen. Dit geldt ook voorde inzet
van zuiveringsslib. Iedere keerdient ENCIbij
nieuwe alternatieve brandstoffen metmetingen aantetonen datditook daadwerkelijk het
geval is.Belangrijk isdatdoor de inzet van slib
de kooldioxide-belasting sterk wordt verlaagd.
Inzet van40.000ton gedroogd slib betekenteen
reductie van38.000tonkooldioxide perjaar.In
tabel 2 zijn een aantal emissiedata weergegeven voorperioden waaringeen slib (blanco)enwelslib isingezet. Desterke dalingin
zwaveldioxide ishetgevolgvaneenprocesgeïntegreerde maatregel (toevoeging vaneen
zwavelbinder).Deoverige emissies nemen niet
toeenvoldoen aandegestelde normen.

30
20
10
0
slib

cokes

Aft.y.

bruinkool

Vooreffectieve inzet van hetgedroogde
slib indecementoven dient hetslibeersttot
een fijn poeder gemalen teworden. De korrels
met een diameter variërend van 0,5tot4m m
worden verkleind totminder dan90pm.Het
Zuiveringsschap enENCI hebben in1998
besloten een 'joint venture' tevormen voorhet
malen van hetslib:BioMill B.V.De maalinstallatieiseigendom van dezeBV.

Brandstojpakketovendecember2002.
Alsmaalsysteem isgekozen vooreen verti-

Brandstofpakket 2002

cale rollenmolen, opditmoment deenigeter

Totaal warmteverbruik: 3.5GJ/tcli

wereld inzijn soort voor hetmalen van zuiveringsslib.Hettotale systeem bestaat uitdrie
opslagsilo's van elk400kubieke meter, uitge-

Rubber chips
10%
Aardgas
5%

Papier slib

Bruinkool

rust met explosiedeksels enstoffilters, twee
doseerschroeven voor hetvoeden vande
molen, een 'rollenmill'meteen capaciteit van

RWZ slt

zestonperuurmetstoffilter, een opslagsilo

15%

van 100kubieke meter voor fijngemalen slib,
kort bijdebrander van deoveneneen doseersysteem naar de brander vandecementoven.
Gedroogd envooralgemalen slib isbroeigevoelig.Omdiereden ishetsysteem uitgerust

Glycolbottorrf
5%

met een groot aantal veiligheidsvoorzieningen.
Tevens zijn tenaanzien vande arbeidshygiëne
voorhetpersoneel speciale instructies opgesteld op wat voor manier met hetslib omgeAlternatieve Cokes

38%

gaan dient te worden.
Na de positieveervaringen met de rollen-
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molenendetoenemende materiaalstroom van
gedroogdslibopdemarktisbesloteneen
tweedemolentebouwen,identiekaandeeerste. Binnenkort wordendedefinitieve contractengesloten met nieuwesliblcveranciersende
leveranciervandemolen.Begin2004zalde
verwerkingscapaciteit vangedroogdslibverhoogdwordentot80.000tonperjaar.
Inhet MER voorhetLandelijk Afvalstoffen
Plan2002-20122zijndiverseslibverwerkingsccnario'smilieuhygiënisch beoordeeld.Uitde
LCA-berckeningenblijkt datdecombinatie
thermischedrogingenmeestoken inenergiecentralesofcementovensdeminste milieu-

Tabel2:

belastingtotgevolgheeft. De (vermeden)
milieubelasting hangtvooralsamenmetde
vermedeninzetvanprimaireenergiedragers.
Conclusie
Doordekeuzevanslibdrogingeninzet
vanhetresidualsbrand-engrondstofinde
cementindustric isvoordeafzet vanhetzuiveringsslib inLimburgeengoedeoplossing
gevonden.Debouwvaneen tweedemaalinstallatiesteltookandereslibproducenten buitendeprovincie indegelegenheidom
gedroogdslibnuttig intezetten.Deemissie
bijdecementoven blijft gelijk.Doordeinzet
vanslibwordtbijdeENCIeensubstantiële

Deverticalerollenmolen.

verminderingbereiktvandekooldioxide-uitstoot,f

Emusiedaraovcn8.
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1)

met zuivc ringsslib

Cenni R. en W.van deKamp (1995). IFRF-onderzoek
'Evaluation ofthe combustion characteristicsofcement
kilnflames/ïred with bedcokeand different dried sludges'.

NOx(mg/Nm3)
S02(mg/NnU)
CalsQH y (mg/Nmi)
Hg(mg/Nmï)
dioxinen/furanen
(ngTEQ/Nm3)

500-900

400-800

<2ÖOO

250

< 40

<225

18

11-27

<40

0,002

0,03-0,011

< 0,05

<0,01

< 0,01

<0,1

2)

Milieuejffectenrapport Landelijk Afvalbeheersplan (»Ci).
Achtergronddocument A27 'Zuiveringsslib'.
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Klantgericht h a n d e l e n m e talsdoel
het professioneel o n d e r h o u d e n van
lange termijn relaties m e t a f n e m e r s
e n leveranciers.
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ELIS
Kernactiviteiten
Advisering, import, levering e n nazorg van flow- e n analyse 'meettechniek' voor m e tn a m e lucht, stoom
e n alle soorten water. Detotale organisatie rond h e tplanmatig wisselen
van w a t e r m e t e r s , g e n a a m d Periodieke Meter Verwisseling b e h o o r t ook
tot onze k e r n t a k e n .
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Water- e n w a r m t e m e t e r s :
huiswatermeters: schoepenrad en
volume, industriële watermeters,
warm te-energiemeters
F l o w m e t e r s vloeistof e n gas:
ultrasoon inline e n -clamp-on,
verschildruk, ovaalrad, tolvlotters,
turbine, vortex, d r u k s e n s o r e n
Magnetisch inductieve flowmeters:
inline: geflensd, wafer e n insteek
Water a n a l y s e a p p a r a t u u r :
dataloggers, troebelheid, slib-e n
zandspiegelmeters
Kiwa
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