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Met de bouw van de derde slibdroger lostte het Zuiveringschap Limburg eind vongjaar het subpro
bleem op. Het zuiveringschap laat al het slib voortaan thermisch drogen. De cementtndustrie 
gebruikt het residu. Bij de cementfabrica^e wordt het organisch deel van het slib gebruikt als brand-
stof en de asrest wordt abgrondstofvoüedig m deze cementklmkergebonden. 

Het Zuiveringschap Limburg heeft over de 
gehele provincie Limburg verdeeld 18 rioolwa
terzuiveringsinstallaties in bedrijf met een 
totale belasting van circa 1,7 miljoen vervui-
lingseenheden. Dejaarlijkse hoeveelheid zui
veringsslib bedraagt ongeveer 31.000 ton droge 
stof Het slib wordt ontwaterd tot een droge
stofgehalte van gemiddeld 22 procent. Voor de 
verdere verwerking van het slib voerde het 
zuiveringschap sinds 1992 diverse studies uit, 
waarbij niet alleen de techniek van verwer
king, maar eveneens mogelijke combinaties 
van verwerking met andere afvalstromen 
onderzocht werden. Eerst zijn slibdroging, 
verbranding en verglazing beschouwd. Tevens 
is de combinatie van slibdroging, afvalver-
branding en mestverwerking en gezamenlijke 
verwerking met het slib uit Brabant en het 
bedrijfsafval van Budelco onderzocht. Beide 
opties vonden geen doorgang. Verwerking bij 
Budelco bleek te duur en de afvalverbran-
dingscapaciteit van zuid-Nederland werd 
geconcentreerd in Moerdijk. Het Zuivering
schap Limburg besloot zijn eigen weg te gaan 
en te kiezen voor een gefaseerde invoering van 

Tabel 1. Bedrijfsgegevens slibirogers. 

droogcapaciteit op meerdere locaties. De 
belangrijkste argumenten voor deze keuze 
waren de vermindering van slibtransport, rela
tief lage verwerkingskosten, goede inpasbaar
heid van (grote) slibontwateringslocaties, 
mogelijkheden tot nuttig hergebruik van het 
eindproduct en het gegeven dat slibdroging 
vergunningstechnisch niet als bezwaarlijk 
wordt beschouwd. Het Zuiveringschap Lim
burg realiseerde de slibdroogcapaciteit uitein
delijk in twee fasen. Als locaties werd gekozen 
voor de rwzi's waar het meeste slib wordt ont
waterd: Venlo, Hoensbroek en Susteren. 

Voor de realisatie van de slibdrogers is een 
Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. 
Hierbij is uitgegaan van een zogeheten 'con
struct and built' aanbesteding. Daarbij worden 
de uitgangspunten in een programma van 
eisen vastgelegd. De inschrijvingen zijn gese
lecteerd op techniek en ervaring. Vervolgens 
heeft een vijftal geselecteerde aannemers een 
ontwerp gemaakt en een offerte uitgebracht 
met een opgave van investerings- en exploita
tiekosten. Vervolgens zijn de aanbiedingen 

gasverbruik 
elektriciteit 
doorzet 

Hoensbroek 
zooi 

119 m3 aardgas/twd 

260 kWh/ton ds 

7.100 ton ds/j 

Venlo 
ZOOI 

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

Susteren 
(garantiemeting) 

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

* twd • ton waterverdamping 

Slibdroger Venlo: droogrrommel, uitvalka 
mngmg. 

beoordeeld op techniek, kwaliteit en kosten. 
Bij de eerste aanbesteding in 1995 is de 
opdracht verleend aan het Consortium Alfa 
Laval, Vandenbroek International BV, Gront-
mij en Electron. Met de bouw van de twee slib
drogers in Venlo en Hoensbroek bedroeg de 
totale jaarlijkse capaciteit circa 17.500 ton dro
ge stof Het restant is verbrand in de slibver-
brandingsinstallatie in Moerdijk. De derde 
slibdroger is gerealiseerd door VaTech Wabag 
Gmhb en werd november 2002 opgeleverd. 

Het proces 
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in 

Venlo wordt het slib direct uit de beluchtings-
tanks onttrokken, mechanisch ingedikt, ont
waterd en gedroogd. Het ontwaterde slib 
wordt eerst gemengd met gedroogd product, 
alvorens het de droger wordt ingevoerd. Lucht 
met een temperatuur van zo'n 500°C verwarmt 
het geheel. De afgassen van de roterende trom-
meldroger, die na het droogproces tot ongeveer 
ioo°C zijn afgekoeld, worden behandeld in een 
stoffilter, gaswasser/condensor en vervolgens 
naverbrand. Het gedroogde slib wordt in de 
uitvalkamer afgescheiden en naar de silo 
gevoerd. In Hoensbroek is een vergelijkbaar 
concept gebouwd maar dan zonder mechani
sche indikking. 

In Susteren wordt het ontwaterde slib in 
een wervelbeddroger gedroogd. Aangezien 
deze installatie het slib van tien ontwaterings
locaties krijgt aangevoerd, worden hoge eisen 
gesteld aan de flexibiliteit van het proces van
wege de wisselende slibsamenstelling. Het 
ontwaterde slib wordt zonder terugmenging 
met gedroogd slib direct de droger ingevoerd. 
Het gedroogde slib wordt gekoeld en vervol
gens naar de eindproductsilo getransporteerd. 
De warmtetoevoer vindt plaats via een warm-
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Slibdroger Susteren: luchrrearculatieleidingen. Gedroogde slibkorrels. 

tewisselaar met thermische olie. De afgassen 

worden behandeld in een tweetraps chemische 

wasser en een biowasser. Op alle drie de loca

ties wordt aardgas als primaire brandstof 

gebruikt. In tabel 1 zijn de belangrijkste 

bedrijfsgegevens van de slibdrogers weer

gegeven. 

Samen met de grote Limburgse slibprodu-

centen is gezocht naar een gezamenlijke oplos

sing voor de afzet van gedroogd slib. De afzet 

in de cementindustrie bleek de beste oplossing. 

De inzet van het materiaal geschiedt tweele

dig: als brandstof voor de grote oven voor de 

bereiding van het halffabrikaat (portlandce-

mentjklinker en als grondstof ter vervanging 

van de schaarse mergel en toeslagstoffen. 

De klinker wordt gemaakt door verhit

ting/branden van kalksteen (mergel) en toe

slagstoffen (onder meer zand, vliegas en ijzer-

houdende toeslag) tot een 

materiaaltemperatuur van i45o°C (vlamtem-

peratuur 20oo°C) in een roterende lange (180 

m) ovenbuis. Voor het drogen van mergel is 

een in-line droger voorgeschakeld. Deze port-

landcementklinker is de grondstof voor diverse 

soorten cement. 

A/b. Samenstelling van het slib en andere toeslagstof/en bij de cemenr/abricage. 

= Kalkmeel (na calcinatie) 

= As van leisteen 

= Asvan RWZ slib 

- As van diermeel 

= As van papierslib 

= Klinker 

100% CaO 

100% SiQ 

100%AiO3+FftO3 

De oven is in bedrijf op de productielocatie 

in Maastricht. Enkele gegevens van deze 

installatie: 

• productiecapaciteit: 950.000 ton klinkers 

per jaar ofwel 125 ton per uur 

• energieverbruik 3,7 GJ/ton portlandklin

ker 

• energetisch rendement (inclusief droger) 

70% 

• hoeveelheid brandstof per jaar in tonnen: 

circa 185.000 ton. 

Door de hoge temperatuur en de relatief 

lange verblijftijd worden alle chemische ele

menten duurzaam gebonden in de klinker. Dit 

is een groot voordeel van deze toepassing ten 

opzichte van andere oplossingen voor verwer

king van het slib. 

Vooi de bereiding van cement is kalk 

nodig, maar ook andere toeslagstoffen, met 

daarin silicium-aluminium-ijzer. De samen

stelling van het anorganische deel van slib 

past heel goed in het gamma van verbindin

gen nodig voor het maken van cement. In 

afbeelding 1 is te zien dat de asrest van slib 

(groen) met name een vervanger is van de toe

slagstoffen voor de bereiding van de portland 

klinker. De mergel en bijvoorbeeld de asrest 

van papierslib bevatten ook de hoofdcompo

nent vooi cement, kalk. 

Als brandstof is gedroogd slib zeer 

geschikt vanwege het relatief hoge 'vluchtige'-

deel in het materiaal. Uit brandproeven bij het 

vlaminstituut in IJmuiden (IFRF)1 is aange

toond dat het materiaal dezelfde eigen

schappen (afbeelding 2) heeft als bruinkool en 

dat de emissies niet zullen veranderen. 
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Cementoven S van ENCI in Maastricht. 

Aft>. 2: Gegevens brandstoffen (onderzoek IFRFj. 

Aandeel vluchtig en stookwaarde van • stookw.(GJ/t) 
brandstoffen • % vluchtig 
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Aft. y. Brandstojpakket oven december 2002. 

Brandstofpakket 2002 
Totaal warmteverbruik: 3.5 GJ/t cli 

Rubber chips 
10% 

Papier slib 
Aardgas 

5% 

Bruinkool 

RWZ slt 
15% 

Glycolbottorrf 
5% 

Alternatieve Cokes 
38% 

ENCI zet naast slib, ook nog andere alter

natieve brandstoffen in. Het brandstofpakket 

is weergegeven in afbeelding 3. Elke keer wordt 

afgewogen of het materiaal voldoet aan de cri

teria ten aanzien van de kwaliteit voor het pro

duct cement, de procesvoering voor de oven, 

arbeidshygiëne en het effect op het milieu. 

In het totaal wordt reeds 85 procent van de 

warmtevoorziening bereikt met alternatieve 

brandstoffen. Op dit moment bedraagt het 

aandeel warmte uit zuiveringsslib 15 procent. 

Vanaf 2004 gaat dit naar 30 procent. 

Emissies? 
Zoals eerder gesteld is het een voorwaarde 

in de vergunning dat door inzet van dit soort 

materialen de emissies naar het milieu niet 

mogen toenemen. Dit geldt ook voor de inzet 

van zuiveringsslib. Iedere keer dient ENCI bij 

nieuwe alternatieve brandstoffen met metin

gen aan te tonen dat dit ook daadwerkelijk het 

geval is. Belangrijk is dat door de inzet van slib 

de kooldioxide-belasting sterk wordt verlaagd. 

Inzet van 40.000 ton gedroogd slib betekent een 

reductie van 38.000 ton kooldioxide per jaar. In 

tabel 2 zijn een aantal emissiedata weer

gegeven voor perioden waarin geen slib (blan

co) en wel slib is ingezet. De sterke daling in 

zwaveldioxide is het gevolg van een proces

geïntegreerde maatregel (toevoeging van een 

zwavelbinder). De overige emissies nemen niet 

toe en voldoen aan de gestelde normen. 

Voor effectieve inzet van het gedroogde 

slib in de cementoven dient het slib eerst tot 

een fijn poeder gemalen te worden. De korrels 

met een diameter variërend van 0,5 tot 4 mm 

worden verkleind tot minder dan 90 pm. Het 

Zuiveringsschap en ENCI hebben in 1998 

besloten een 'joint venture' te vormen voor het 

malen van het slib: BioMill B.V. De maalinstal-

latie is eigendom van deze BV. 

Als maalsysteem is gekozen voor een verti

cale rollenmolen, op dit moment de enige ter 

wereld in zijn soort voor het malen van zuive

ringsslib. Het totale systeem bestaat uit drie 

opslagsilo's van elk 400 kubieke meter, uitge

rust met explosiedeksels en stoffilters, twee 

doseerschroeven voor het voeden van de 

molen, een 'rollenmill' met een capaciteit van 

zes ton per uur met stoffilter, een opslagsilo 

van 100 kubieke meter voor fijngemalen slib, 

kort bij de brander van de oven en een doseer-

systeem naar de brander van de cementoven. 

Gedroogd en vooral gemalen slib is broei-

gevoelig. Om die reden is het systeem uitgerust 

met een groot aantal veiligheidsvoorzieningen. 

Tevens zijn ten aanzien van de arbeidshygiëne 

voor het personeel speciale instructies opge

steld op wat voor manier met het slib omge

gaan dient te worden. 

Na de positieve ervaringen met de rollen-
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molen en de toenemende materiaalstroom van 
gedroogd slib op de markt is besloten een 
tweede molen te bouwen, identiek aan de eer
ste. Binnenkort worden de definitieve contrac
ten gesloten met nieuwe sliblcveranciers en de 
leverancier van de molen. Begin 2004 zal de 
verwerkingscapaciteit van gedroogd slib ver
hoogd worden tot 80.000 ton per jaar. 

In het MER voor het Landelijk Afvalstoffen 
Plan 2002-20122 zijn diverse slibverwerkingscc-
nario's milieuhygiënisch beoordeeld. Uit de 
LCA-berckeningen blijkt dat de combinatie 
thermische droging en meestoken in energie
centrales of cementovens de minste milieu

belasting tot gevolg heeft. De (vermeden) 
milieubelasting hangt vooral samen met de 
vermeden inzet van primaire energiedragers. 

Conclusie 
Door de keuze van slibdroging en inzet 

van het residu als brand- en grondstof in de 
cementindustric is voor de afzet van het zuive
ringsslib in Limburg een goede oplossing 
gevonden. De bouw van een tweede maalin-
stallatie stelt ook andere slibproducenten bui
ten de provincie in de gelegenheid om 
gedroogd slib nuttig in te zetten. De emissie 
bij de cementoven blijft gelijk. Door de inzet 
van slib wordt bij de ENCI een substantiële 

De verticale rollenmolen. 

vermindering bereikt van de kooldioxide-uit

stoot, f 

Tabel 2: Emusiedaraovcn8. 

stof 

NOx (mg/Nm3) 

S02 (mg/NnU) 
CalsQHy(mg/Nmi) 
Hg(mg/Nmï) 

dioxinen/furanen 
(ngTEQ/Nm3) 

blanco 

500-900 

250 

18 

0,002 

<0,01 

data 2002 

met zuivc 

400-800 

< 40 

11-27 

0,03-0,011 

< 0,01 

ringsslib 
eis 

<2ÖOO 

< 2 2 5 

< 4 0 

< 0,05 

<0 ,1 
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volume, industriële watermeters , 
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