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1  Introduktie

In Nederland komt per jaar ongeveer 289 kton (droge stof) aan
rioolwaterzuiveringsslib vrij. Een deel hiervan wordt gedroogd tot 10% droge stof.
Aangezien een groot deel van dit gedroogde rioolwaterzuiveringsslib uit organische
komponenten bestaat, is het slib brandbaar. Het heeft dan een positieve stookwaarde
van 10 tot 15 MJ/kg, waardoor het een thermisch potentieel heeft van 2,9-4,3 PJ per
jaar [Konings, 1995].

In regio Amsterdam bestaan plannen om het gedroogde rioolwaterzuiveringsslib bij te
stoken in een bestaande poederkoolcentrale. Rioolwaterzuiveringsslib bevat echter
relatief hoge concentraties zware metalen, waaronder kwik. Gezien de wijze van
rookgasreiniging van kolencentrales bestaat het risico dat relatief hoge percentages
van de in de slib aanwezige zware metalen via de rookgassen worden geëmitteerd.
Mogelijk vormen afvalverbrandingsinstallaties, die uitgerust zijn met een
uitgebreidere rookgasreiniging dan kolencentrales, vanuit milieuhygiënisch oogpunt
een aantrekkelijker alternatief.

Het doel van deze studie is inzicht te verschaffen in het gedrag van zware metalen en
in het bijzonder kwik, in een poederkoolcentrale uitgerust met conventionele
gasreiniging vergeleken met bestaande AVI s.

Deze studie omvat een literatuuronderzoek naar gedrag van zware metalen, en met
name kwik, in bestaande conventionele kolencentrales en
afvalverbrandingsinstallaties. Hiervoor zijn zoekopdrachten uitgevoerd in diverse
bestanden met wetenschappelijke publikaties en zijn milieujaarverslagen, internet,
vakbladen, bestaande studies, rapportages en relevante literatuur bekeken. Tevens is
informatie verkregen van de betrokken partijen, te weten de UNA (Hemwegcentrale)
en GDA (AVI-Amsterdam).

Voor de poederkoolcentrale wordt uitgegaan van de Hemweg 8 centrale in
Amsterdam, die is uitgerust met een elektrofilter als voorafscheider en een rookgas-
ontzwavelingsinstallatie. In de Hemwegcentrale zijn verbrandingsproeven met
gedroogd zuiveringsslib uitgevoerd. Voor de AVI wordt uitgegaan van de AVI bij
Amsterdam, die is uitgerust met een denox-installatie, semi-droge rookgasreiniging en
een natte rookgasreiniging. Bij de AVI Amsterdam hebben dergelijke proeven niet
plaatsgevonden, zodat uitgegaan is van algemene bedrijfsgegevens.

Om inzicht te krijgen in het gedrag van zware metalen bij het bijstoken van
rioolwaterzuiveringsslib, worden in hoofdstuk twee de AVI Amsterdam en de
Hemweg 8 eenheid beschreven. Hierin komen de rookgasreinigingstechniek, het
gedrag van zware metalen en de ingaande stromen aanbod. In hoofdstuk drie worden
als eerste de samenstellingen van huisvuil, kolen en rioolwaterzuiveringsslib met
elkaar vergeleken. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie een overzicht gegeven van  een
studie, die het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in een AVI en in een
kolencentrale vergelijkt. Als laatste wordt in hoofdstuk drie het bijstoken van
zuiveringsslib in een afvalverbrandingsinstallatie en het bijstoken van zuiveringsslib
in een  kolencentrale besproken. Hoofdstuk vier geeft de conclusies en aanbevelingen
weer.
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2  Installaties

Om inzicht te krijgen in het gedrag van zware metalen bij het bijstoken van
rioolwaterzuiveringsslib, worden in dit hoofdstuk de AVI Amsterdam en de Hemweg 8
eenheid beschreven. Hierin komen de rookgasreinigingstechniek, het gedrag van zware
metalen en de ingaande stromen aan bod.

2.1  AVI A’dam

De afvalverbrandingsinstallatie van Amsterdam (AVI A dam) is begin 1993 in gebruik
genomen en heeft vier verbrandingslijnen. Deze vier lijnen hebben in 1995 ruim 800
kton afval verbrand. Dit afval bestaat uit afval van huishoudens, bedrijfsafval en
gevaarlijk afval, wat afkomstig is van Zuid-kennemerland, Waterland, Amstellanden,
Meerlanden, Amsterdam en omstreken.

De afvalverbranding geschiedt op een tegenloop-overschuifrooster die een ontwerp-
capaciteit heeft van gemiddeld 25 ton per uur en waar het afval met een
verbrandingstemperatuur van tenminste 850ºC wordt verbrand. De stoom die wordt
geproduceerd in de geïntegreerde stoomketel, wordt met behulp van twee
turbogeneratoren in elektriciteit omgezet. In 1995 is op deze manier 514 GWh
elektriciteit opgewekt, waarvan ongeveer 458 GWh aan het Energiebedrijf Amsterdam
is geleverd. Het elektriciteitsverbruik van de AVI bedroeg 56 GWh. Het netto elektrisch
rendement bedroeg in dat jaar 21%, uitgaande van een gemiddelde stookwaarde van 9,8
MJ/kg [GDA, 1996].

              Semi-droge rookgasreiniging Natte rookgasreiniging

Ketel 1-velds Sproei- 3-velds Wastoren Wastoren EDV Schoorsteen
incl. DeNox elektrofilter absorber elektrofilter I II

Figuur 1  Schematische weergave van de rookgasreiniging van de AVI A’dam (EDV
is een elektrodynamische Venturi-wasser).

2.1.1 Rookgasreiniging

Om te voldoen aan de Besluit Luchtemissies Afvalverbranding (BLA) emissie
richtlijnen, is er bij AVI A dam een rookgasreiniging geïnstalleerd, die bestaat een
denox installatie, een semi-droge rookgasreiniging en een natte rookgasreiniging. De
drie stappen zullen in de volgende paragrafen worden behandeld. Daarnaast wordt het
gedrag van kwik in de rookgasreinigingsinstallatie en de geproduceerde reststoffen
besproken.

Denox-installatie

Voor de beperking van NOx-emissies is een selectieve niet-katalytische reductie
(SNCR)-denox-installatie geplaatst. Bij deze installatie wordt ammoniak in combinatie
met stoom in de vuurhaard verstoven. Door het ammoniak in een zone van 800 à 900 (C
te spuiten reageert het NH3 in de vuurhaard met NO2 en NO (90% van alle NOx) uit de
rookgassen. Hierbij worden stikstof en water gevormd.
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Semi-droge rookgasreiniging

De semi-droge rookgasreiniging bestaat uit een 1-velds elektrofilter (voorafscheider),
een sproeiabsorber en een nageschakeld 3-velds elektrofilter.

In het 1-velds elektrofilter wordt vliegas afgescheiden. Het elektrofilter is ontworpen om
een stofgehalte van 10.000 mg/m3 te verwerken bij een rookgas hoeveelheid van
187.000 Nm3 per uur. Het rookgasstofgehalte bij het uittreden van het elektrofilter is dan
ongeveer 500 mg/m3.

In de sproeiabsorber wordt kalkmelk en aktief kool verstoven. Dit kalkmelk absorbeert
de gasvormige verontreinigingen, zoals zoutzuur, SO2 en zware metalen (indien in
gasvorm). Vervolgens reageren deze verontreinigingen met de kalk tot kalkzouten. Het
aktief kool adsorbeert dioxinen [Sierhuis et al., 1996]. De sproeiabsorber is ontworpen
om een rookgas hoeveelheid van 187.000 Nm3 per uur te verwerken bij een
rookgastemperatuur van 125(C. In het jaar 1995 is in totaal 3601 ton aan calciumoxide
gebruikt, wat neer komt op 4,5 kg per ton verbrand afval.

Het 3-velds elektrofilter zorgt ervoor dat de vaste en droge reactiezouten, die ontstaan
zijn in de sproei-absorber, worden afgescheiden. Dit elektrofilter is ontworpen om een
rookgas hoeveelheid van 187.000 Nm3 per uur te verwerken. Het rookgasstofgehalte bij
het uittreden van het filter is 10 mg per m3.

Natte rookgasreiniging.

De natte rookgasreiniging bestaat uit twee wastorens en een elektrodynamische Venturi-
wasser (EDV).

De rookgassen worden in de eerste wastoren verzadigd. Vervolgens worden stof en de
nog aanwezige verontreinigingen aan HCL, HF en NH3 door het zure waswater
uitgewassen bij een temperatuur van circa 65(C.

In de tweede wastoren wordt het SO2 afgescheiden met behulp van een natronloog
scherm. Tevens dient deze wastoren voor het afkoelen van de rookgassen tot onder de
verzadigingstemperatuur.

De EDV doet dienst als aerosolafscheider en is een combinatie van drie verschillende
processen. In de eerste plaats vindt er een versnelling plaats van de rookgassen in de
venturiketel. Door de adiabatische expansie wordt een condensatie van waterdamp
veroorzaakt, waarbij de nog aanwezige vaste deeltjes condensatiekernen vormen. Door
de waterfilm neemt het volume van de deeltjes toe, waardoor het mogelijk wordt deze
deeltjes te laden. Door een spanningsverschil aan te brengen tussen elektroden kunnen
de geladen deeltjes worden afgevangen [GDA, 1993].

De natte rookgasreiniging is ontworpen om een rookgas hoeveelheid van 165.000 Nm3

per uur te verwerken, waarbij de rookgastemperatuur bij uittreden van het filter ongeveer
60(C bedraagt.

Gedrag van kwik in de rookgasreiniging

Kwik is een zeer vluchtig element dat nauwelijks condenseert. Het vervluchtigt tijdens
het verbranden (800(C) en komt in elementaire vorm in de afgassen voor. Dit laatste is
onafhankelijk van de verbindingsvorm waarin het kwik in de brandstof aanwezig is.
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Indien er een hoge chlorideconcentratie in het rookgas aanwezig is zal er een reaktie van
metallisch kwik naar kwik(II)chloride plaatsvinden. Indien er een hoge concentratie SO2

(wat bij slib het geval is) aanwezig is, zal dit reduktiemiddel tot een hoger aandeel
metallisch kwik leiden [Hillen et al., 1995].

Condensatie van het kwik vindt mogelijk plaats op aanwezige condensatiekernen
(deeltjes) in het elektrostatische filter waar een temperatuur heerst van 200(C. Volgens
[Hillen et al., 1995] scheidt kwik(II)chloride zich voor maar 10% af, terwijl de
afscheiding van metallisch hier verwaarloosbaar klein is.

Na het elektrostatische filter wordt kalkmelk en aktief kool in de sproeiabsorber
verstoven. Het aktieve kool heeft vanwege zijn poreusiteit en grote specifieke
oppervlakte goede adsorptie eigenschappen. Het is daardoor in staat zwavelzuur te
adsorberen dat wordt gevormd via een katalytische reaktie uit SO2, zuurstof en water uit
de rookgassen. Het zwavelzuur is in staat om met metallisch kwik te reageren tot
kwik(I)-sulfaat (Hg2SO4) en bij een toereikende zwavelzuur aanbod tot kwik(II)-sulfaat
(HgSO4) [Wirling et al., 1996]. Door gebruikt te maken van Herd Oven Kokes in plaats
van aktief kool is het mogelijk om een betere metallisch kwik afscheding te krijgen
[Hillen et al., 1995].

De afscheiding van kwik(II)chloride vindt in de meeste gevallen plaats in de natte
rookgasreiniging, omdat het goed oplost in het lage pH bereik van zoutzuur dat in de
natte rookgasreiniging wordt gebruikt. Hier worden [HgCl4]

2--complexen gevormd.
Metallisch kwik wordt in de natte rookgasreiniging niet afgescheiden. Doordat HgCl2

kan worden omgezet tot metallisch kwik, kan het gebeuren dat er een toename optreedt
van metallisch kwik in de rookgas na de natte gasreiniging [Hillen et al., 1995].

De meeste aandacht van deze studie gaat uit naar de vluchtige komponent kwik in afval
en slib. Echter de andere zware metalen kunnen om milieuhygiënische redenen ook van
belang zijn. Zo zijn naast kwik de zware metalen cadmium en seleen bijzonder vluchtig.
In theoretische verzadigingscurven van zware metalen en hun chloorverbindingen als
funktie van de temperatuur (zie bijlage I), is te zien dat deze stoffen bij zeer lage
temperaturen grote verdampingssnelheden ontwikkelen. Volgens Reimann komt meer
dan 70% van deze stoffen in het rookgas voor. Een stof met een gemiddelde
vluchtigheid is antimoon die voor ongeveer 50% in het rookgas en 50% in de slakken
voorkomt. Arseen, lood en zink zijn de zware metalen die slak gebonden zijn en die
voor 70 à 75% in de slakken voorkomen. De zware metalen nikkel, mangaan, zink, en
koper zijn die minst vluchtige en zijn dan ook voor meer dan 80% in de slakken terug te
vinden [Reimann, 1995].
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Figuur 2  Temperatuurverloop in de AVI Amsterdam.

Gebruikte hulpstoffen

Bij het verbranden van huisvuil worden bij de rookgasreiniging chemicaliën gebruikt,
die met de verschillende komponenten uit het rookgas reageren of adsorberen. In 1995
zijn er proeven uitgevoerd met ultra fijn Herd Oven Kokes (HOK) in plaats van aktief
kool in de eerste rookgasreiniging stap. Met deze kokes werden lagere dioxine emissies
geconstateerd, waardoor is besloten om HOK te gebruiken in plaats van aktief kool.

Tabel 1 Overzicht van de gebruikte hoeveelheden chemicaliën in 1995 [GDA, 1996]
Gebruik in 1995

(ton)

Calciumoxide 3601

Natronloog (50%) 4716

Zoutzuur (30%) 211

Natriumsulfide (12%) 113

Chloorbleekloog (15%) 664

IJzerchloride (40%) 64

Ammoniak (25%) 2152

Aktief kool RGR I 277

                  RGR II 73

Herd Oven Kokes RGR I* 22

* In plaats van aktief kool, voor het reduceren van dioxine emissies
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2.1.2  Ingaande stroom aan zware metalen van AVI  A’dam zonder bijstoken van
slib

De ingaande stroom in de afvalverbrandingsinstallaties van Nederland is in een
komponenten onderzoek van TNO weergegeven [Krajenbrink, 1996]. Voor het
referentiejaar 1994 zijn in deze TNO studie, de gegevens met betrekking tot de
samenstelling van het in Nederland verbrande afval geïnventariseerd. De totale vracht
van de probleemstoffen is berekend op basis van een balans over de AVI-reststoffen.
Daarnaast is de vracht op basis van afvalgegevens berekend. Volgens TNO zijn de
berekeningen op basis van AVI-reststoffen beter onderbouwd dan de berekeningen  op
basis van afvalgegevens. Een belangrijke onzekerheidsfactor in de TNO studie is de
analyse van de AVI-reststoffen vliegas en bodemas. Volgens de TNO studie geeft de
algemeen gehanteerde $koningswaterontsluiting# voor de meeste  probleemstoffen een
onderschatting van de totale vracht. Er treedt geen verschil op voor de componenten
kwik, molybdeen en seleen. In Tabel 2 is de vergelijking gegeven van de door TNO
berekende AVI-input en AVI-output.

Tabel 2 Vergelijking van de AVI-input met de AVI-output in Nederland door TNO
[Krajenbrink et al., 1996]. De AVI-input is berekend op basis van afvalgegevens. De
AVI-output is berekend op basis van een balans over de AVI-reststoffen. De AVI-output
wordt weergegeven volgens de standaard ontsluiting ($koningswaterontsluiting#) en de
totaalontsluiting (een correctie op de koningswaterontsluiting).

     AVI input Nederland  (ton)        AVI output Nederland (ton)

Ondergrens Bovengrens Standaard ontsluiting Totaal ontsluiting

As 20 26 5,7 16

Cd 17 27 17 23

Cr 430 760 230 500

Cu 3400 4400 2500 6000

Hg 1,1 1,7 1,8 1,8

Mo 16 27 19 19

Pb 1200 2200 1200 2400

Sb 44 96 46 83

Se 1,1 2,3 13 13

Zn 1700 2800 2400 2700

Het verbranden van het hierboven beschreven ingaande huisvuil heeft een stroom
reststoffen tot gevolg. Na verbranding blijft er een lading ferro-schroot en non-ferro-
schroot over. In 1995 werd er bij AVI A dam 19,6 kton ferro-schroot afgescheiden en
0,3 kton non-ferro schroot. Beide stromen werden aan de schroothandel aangeboden.
De grootste reststroom wordt veroorzaakt door het bodemas. Van deze stroom werd in
1995 ongeveer 211 kton geproduceerd, die in de wegenbouw werd afgezet. De
vliegasstroom die uit het elektrofilter wordt afgevangen, wordt in het
wegenbouwseizoen als asfaltvulstof toegepast. Buiten het wegenbouwseizoen wordt
de vliegas gestort. In 1995 was de vliegasstroom 8,9 kton en hiervan werd 6,6 kton als
asfaltvulstof toegepast en 2,3 kton gestort. De hoeveelheid rookgasreinigingszout,
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bedroeg in 1995 11,5 kton en deze hoeveelheid werd volledig gestort. Naast het
rookgasreinigingszout wordt ook de filterkoek gestort. In 1995 bedroeg deze 0,3 kton.

De bovenstaande beschreven hoeveelheden reststoffen bevatten een grote hoeveelheid
zware metalen. In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de vracht aan zware metalen in
de verschillende restfracties, afkomstig van een TNO studie [Krajenbrink et al., 1995].
De gegevens zijn op dit moment alleen beschikbaar voor het jaar 1994 en daarom
worden in plaats van het jaar 1995, de hoeveelheden aan reststoffen weergegeven voor
het jaar 1994. In deze TNO studie waren de rookgasemissie gegevens van ondergeschikt
belang, waardoor de zware metaal rookgasemissies afwijken van de werkelijke emissies
[Krajenbrink et al., 1995].

Voor de juiste rookgasemissiegegevens is gebruik gemaakt van emissie metingen die
zijn uitgevoerd door het $Gesellschaft für Arbeitsplatz- und Umweltanalytik mbH#

(GFA) in opdracht van het Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA). Deze
vennootschap voert driemaal per jaar emissie metingen uit voor de vier verbrandingslijn
van de AVI A dam. Van elke lijn wordt een drievoudige analyse uitgevoerd aan de
concentratie aan zware metalen. In Bijlage II is een kopie van een analyse rapport
bijgevoegd. Hierin is te zien dat de zware metalen in drie verschillende fracties worden
geanalyseerd en dat de uiteindelijke rookgasemissie bestaat uit de som van de zware
metaal concentraties in deze drie fracties.

Aandacht moet worden besteed aan de emissies die onder de detektiegrens liggen (met
een $<# aangeduid), want deze worden in de genoemde sommatie op nul gesteld. Het op
nul stellen van waarden die onder de detektiegrens liggen is discutabel. Om met de
rookgasemissies aan de veilige kant te zitten, zou het wellicht aan te bevelen zijn om
deze waarden niet op nul te stellen, maar om met de onderste detektiegrens of met de
gemeten waarden te rekenen (dus de $<# weg denken). Als we met de gemeten waarden
gaan rekenen, dan zou dit voor kwik betekenen een rookgasemissie van 0,0067 mg/m0

3

in plaats van 0,0047 mg/m0
3. Voor cadmium zou dit betekenen een verdubbeling van de

rookgasemissie van 0,0006 mg/m0
3 naar 0,0012 mg/m0

3. Voor element antimoon zou
deze wijze van berekening grote gevolgen hebben, omdat dan de emissie zou stijgen van
0,0003 mg/m0

3 naar 0,0228 mg/m0
3. De rookgasemissies aan zware metalen

overschrijden met deze manier van berekenen niet de BLA-norm.

In het arbo- en milieujaarverslag 1995 van GDA worden de gemiddelde jaaremissies en
de emissies conform het Besluit Luchtemissies Afvalverbranding (BLA) van de
verschillende zware metalen weergegeven [GDA, 1996]. Voor de gemiddelde
jaaremissies worden de in drievoud bepaalde emissies van de vier lijnen op de drie
verschillende tijdsstippen met elkaar gemiddeld, waarbij de emissies die onder de
detektiegrens liggen op nul worden gesteld. Voor de berekening van de emissies
conform BLA worden van de in drievoud uitgevoerde emissiemetingen per
verbrandingslijn de hoogste waarde uit de metingen vermeld.
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Tabel 3  Hoeveelheden reststoffen (ton) door AVI A’dam geproduceerd en de zware metalen in die reststoffen (ton) in 1994 [Krajenbrink et al.,
1995]. De minimale waarden in vliegas en bodemas zijn de vrachten die bepaald zijn via ontsluiting met koningswater (ton). De maximale
waarden zijn de vrachten volgens totaalontsluiting (ton). Voor deze tabel zijn de gegevens van [Krajenbrink et al., 1995], die uitgedrukt staan in
mg/ton verbrand afval, vermenigvuldigd met 772 kton afval wat er in 1994 door AVI A’dam is verbrand. Voor de rookgasemissies is uitgegaan
van de gemiddelde jaaremissies.

Ferro-schroot Non-ferro-schroot Bodemas Vliegas Filterkoek RGR-zout Rookgas Totaal
Hoeveelheid (ton/jaar) 21098 293 192876 9721 231 11650
As (ton/jaar) 1,34 - 4,43 0,57 - 1,09 0,00 0,14 0,01 2,07 - 5,67
Cd 1,08 - 1,52 2,55 - 3,57 0,05 1,48 0,002 5,16 - 6,61
Cr 38,58 2,79 23,33 - 100,32 1,70 - 6,79 0,03 0,66 0,000 67,07 - 149,16
Cu 96,44 23,53 606,09 - 1697,06 8,56 - 10,28 0,15 5,01 0,007 739,80 - 1832,48
Hg 0,03 - 0,03 0,01 - 0,01 0,27 0,25 0,017 0,58 - 0,58
Mo 2,89 1,99 - 1,99 0,15 - 0,15 0,00 0,06 5,09 - 5,09
Pb 6,79 0,23 397,40 - 874,28 55,70 - 83,55 0,85 32,87 0,07 493,91 - 998,64
Sb 4,55 - 11,84 6,18 - 8,65 0,06 2,40 0,001 13,19 - 22,95
Se 0,15 - 0,15 0,24 - 0,31 0,10 5,21 0,16 5,86 - 5,94
Zn 10,65 9,18 379,35 - 455,22 229,99 - 252,98 3,93 59,17 0,14 692,41 - 791,28

Opmerking:

• Vrachten aan zware metalen in vliegas en bodemas zijn gecorrigeerd, omdat de bepalingen zijn uitgevoerd via ontsluiting met koningswater (min.). De totaalontsluiting (max.) ligt in een aantal gevallen hoger. Voor kwik
is er geen verschil in de koningswater en de totaalontsluiting.

• De zware metalen in het afvalwater zijn bij de waarde in het filterkoek opgeteld, omdat deze zware metalen via het interne zuiveringsproces in het filterkoek terecht komen.

• Van de lege velden zijn concentraties onder de detektie grens.
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Voor onze berekeningen zijn we uitgegaan van de gemiddelde jaaremissies, zoals
berekend door het GDA. Om een goede indruk te krijgen van de onzekerheden (ranges)
in de daadwerkelijke gemeten emissies, wordt naast de gemiddelde jaaremissies ook
gebruik gemaakt van de gemiddelde emissies conform BLA die volgens een bepaalde
meetprotocol verloopt. Hiervoor worden uit de in drievoud uitgevoerde emissiemetingen
per verbrandingslijn de hoogste waarde geselecteerd. Vervolgens worden de verkregen
waarden van de drie verschillende meetsessies van alle vier de verbrandingslijnen
gemiddeld. Naast de gemiddelde jaaremissies en de gemiddelde emissies conform BLA,
wordt ook gebruik gemaakt van de hoogst gemeten emissie uit 3x4x3=36 metingen
(driemaal per jaar emissie metingen, 4 verbrandingslijnen en de analyse in drievoud).
Tabel 4 geeft een overzicht van de gebruikte rookgasemissies.

Tabel 4 Overzicht van de berekende gemiddelde jaaremissies, de gemiddelde emissies
conform BLA en de hoogst gemeten emissie uit 3x4x3=36 metingen (driemaal per jaar
emissie metingen, 4 verbrandingslijnen en de analyse in drievoud).

mg/m0
3 Gemiddelde

jaaremissie
Gemiddelde emissie

conform BLA
Hoogst gemeten

emissie
Cd 0,0006 0,0010 0,0020
Tl 0,0007 0,0015 0,0084
Hg 0,0047 0,0066 0,0150
Sb 0,0003 0,0006 0,0026
As 0,0028 0,0062 0,0303
Pb 0,0178 0,0235 0,0797
Cr 0,0000 0,0001 0,0003
Co 0,0014 0,0032 0,0162
Cu 0,0018 0,0034 0,0114
Mn 0,0004 0,0008 0,0036
Ni 0,0056 0,0119 0,0435
V 0,0000 0,0000 0,0000
Sn 0,0008 0,0015 0,0114
Se 0,0443 0,0557 0,2222
Te 0,0001 0,0004 0,0046
Zn 0,0374 0,0606 0,1587

2.2  Hemweg 8 eenheid

De elektriciteitsproduktie-eenheid Hemweg 8 te Amsterdam, eigendom van het N.V.
Energieproduktiebedrijf UNA, is in 1994 in gebruik genomen. Deze conventionele
eenheid heeft een netto elektrisch vermogen van 630 MW en heeft bij vollastbedrijf een
dagelijks kolenverbruik van ongeveer 5000 ton. Naast de kolen verbruikt de eenheid ook
een hoeveelheid aardgas, maar dit wordt alleen gebruikt bij het opstarten.

De Hemweg 8 eenheid bestaat uit een stoomketel waarin poederkool wordt verbrand. De
ontwikkelde energie wordt in een stoomketel omgezet in stoom met een druk van 260
bar en een temperatuur van 540 à 568(C. De ontwikkelde stoom wordt naar een
stoomturbine geleid en met behulp van een generator omgezet in elektriciteit.
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Ketel Elektrofilter Rookgas Schoorsteen
ontzwaveling

 Figuur 3 Schematische weergave van de Hemweg 8 eenheid

2.2.1  Rookgasreiniging

Om te voldoen aan de Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES-A) emissie
richtlijnen, is er bij de Hemweg 8 een rookgasreiniging, die bestaat een elektrofilter en
een rookgas ontzwavelingsinstallatie (ROI). De twee stappen zullen in de volgende
paragrafen behandeld worden. Daarnaast wordt het algemene gedrag van kwik in de
rookgasreiniging besproken.

Elektrofilter

In het systeem zijn parallel twee elektrostatische filters aangebracht voor het afscheiden
van het ontstane vliegas. Per jaar zal dit ongeveer 120 kton aan vliegas zijn, die
ondermeer wordt gebruikt in de cementindustrie. Naast vliegas ontstaat er ook nog
ongeveer 16 kton aan bodemas per jaar [UNA, 1995].

Rookgas ontzwavelingsinstallatie.

De rookgas ontzwavelingsinstallatie werkt volgens het zogenaamde $natte kalksteen
gipsproces#. Hierdoor wordt het SO2 gehalte met 88% gereduceerd. Naast SO2 worden
ook de hoeveelheid vliegas, chloride en fluoride in het rookgas door het proces
gereduceerd. Bij de wassing van het rookgas daalt de temperatuur van het rookgas van
120-130(C tot 60(C, waarbij de rookgassen worden verzadigd met waterdamp [UNA,
1994]. De installatie is ontworpen voor een rookgas hoeveelheid  kleiner dan 620 m3

per seconde.
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Figuur 4  Temperatuur verloop in de Hemweg 8 eenheid.

Gedrag van kwik in de rookgasreiniging van kolencentrales

In deze paragraaf wordt het gedrag van kwik in rookgasreinigingsinstallaties van
vergelijkbare poederkoolcentrales bekeken. Hiervoor worden studies besproken die het
gedrag van kwik behandelen in de verschillende onderdelen van kolencentrales.

In 1992 is door onder andere Maier een studie gepubliceerd die tot doel had aan te geven
waar de zware metalen uit de kolen in de verschillende onderdelen van een
poederkoolcentrale terecht zouden komen [Maier et al., 1992]. In deze Duitse studie zijn
twee brandstofsoorten (steenkool en bruinkool) met elkaar vergeleken. Uitsluitend de
door kolen ingebrachte zware metalen worden op hun weg door de centrale bekeken. De
eerste plek waar zware metalen worden afgevangen is in de bodemas. Echter, het zeer
vluchtige kwik is in deze studie in de bodemas niet aangetoond. In het verloop van het
proces neemt de temperatuur af, zodat kwik meer kans krijgt om te condenseren. Dit
geschiedt gedeeltelijk in het elektrostatische filter. Hier heeft kwik tijd om op de vliegas
neer te slaan en volgens de bekeken studie zal bij het stoken van steenkool ongeveer
17% van het kwik hier worden afgevangen. De volgende stap is de
rookgasontzwavelingsinstallatie (ROI). Deze stap is volgens de Duitse studie de plek
waar veel zware metalen worden afgescheiden die aan deeltjes gebonden zijn, omdat
hier 90% van het aanwezige stof wordt weggevangen. Voor kwik betekent dit een
afvang van 28% van de input via steenkool. Hieruit wordt geconcludeerd dat ongeveer
de helft van het kwik via de schoorsteen de installatie verlaat. Als naar bruinkool wordt
gekeken dan blijken de verhoudingen drastisch te zijn verschoven. Door de inzet van
deze brandstof wordt  49% van de ingaande kwikstroom in het elektrofilter afgevangen
en wordt nog maar 5% via de ROI afgevangen, waardoor 44% van de ingaande
kwikstroom via de schoorsteen de installatie verlaat. Tabel 5 geeft een overzicht van de
resultaten van de studie van Maier, met daarin de veronderstelde zware metaal $putten#
van een  kolencentrale [Maier, et al., 1992].
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Tabel 5 Overzicht van de resultaten van een studie die probeert aan te geven waar de
zware metaal $putten# in een poederkoolcentrale zitten [Maier, et al., 1992]. Hierbij is
de procentuele verdeling van een aantal zware metalen over de verschillende
komponenten van de centrale weergegeven als steenkool of bruinkool worden
gebruikt.

As Cd Hg Pb

Kolen input 100 100 100 100

Steenkool Bodemas 1,6 1,8 - 3,1

Vliegas 88 95 17 102

ROI 0,4 3,5 28 0,9

Rookgas - - 56 -

Bruinkool Bodemas 0,4 - - 1,1

Vliegas 98 96 49 98

ROI 0,4 0,4 4,9 0,4

Rookgas 0,06 4,2 44 0,5

In 1992 is door onder andere Gutberlet in Duitsland een onderzoek uitgevoerd die van
het element kwik de afvangprestaties in de rookgasreinigingskomponenten van
poederkoolcentrales heeft onderzocht [Gutberlet et al., 1992]. In dit onderzoek is onder
andere gekeken naar de kwik afscheiding in een elektrofilter, waar een temperatuur
heerste van 130 tot 140ºC. Tijdens proeven in 1983 werd als input in het elektrofilter 3
)g kwik per m3 via stof aangevoerd en 15 )g/m3 via de gasfase. De uitgaande
kwikstroom van het filter bedroeg 15 )g/m3, wat neer komt op een afvangprestatie van
17% (of deze studie van dezelfde gegevens gebruik maakt als de eerder genoemde studie
van Maier is niet duidelijk). In 1991 is in de installatie een denox installatie voor het
elektrofilter geplaatst, waarbij ammoniak als reduktiemiddel wordt gebruikt. Metingen
aan deze opstelling gaven aan dat de afvangprestatie in het filter daalde tot 6%. Met deze
laatste installatie zijn ook metingen verricht aan de prestaties van de ROI, waarbij een
voorwasser is geïnstalleerd. Uit deze metingen blijkt dat de kwikstroom voor deze ROI
voor 95% uit kwikchloride bestaat en voor 5% uit metallisch kwik. Van deze
kwikchloride wordt 35% van de ingaande stroom in de voorwasser verwijderd. In totaal
verwijdert deze ROI (inclusief voorwasser) 80% van de ingaande kwikstroom.
Uitgaande van een ROI zonder voorwasser blijkt dat 65% van het kwik is afgevangen,
wat voor het grootste deel te wijten is aan het afvangen van kwikchloride in plaats van
het metallisch kwik. Daarnaast wordt het ionische kwik tot metallisch kwik gereduceerd,
waardoor de metallische kwik concentratie toeneemt [Gutberlet et al., 1992].

Fahlke1 heeft in 1993 getracht zware metaal balansen op te stellen voor een
poederkoolcentrale [Fahlke, 1993]. De onderzochte poederkoolcentrale bezit naast het
gebruikelijke elektrofilter en de ROI een denox installatie die voor het elektrofilter is
geplaatst. Zijn bevindingen laten zien dat door het elektrofilter van de onderzochte
poederkoolcentrale 11,1% van de ingaande kwikstroom wordt weggevangen. De ROI
vangt 40,4% van de kwikinput af, waarvan 47% via gips de installatie verlaat en 53%
via filterkoek. Via de schoorsteen verlaat 53,7% van de kwikinput de installatie. Dat de

                                                
1 Het betreft hier een afstudeeropdracht die bij Gross Kraftwerk Mannheim AG is voltooid.
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kwikbalans niet klopt wordt in deze studie aan verschillende foutenbronnen verweten,
zoals monstername, analysefouten en element specifiek gedrag. De grootste fout zit in
de analyse van kwik in  de poederkool en de vliegas. Voor de kwikanalyse van de
poederkool wordt met behulp van een gestandaardiseerd monster een analysefout
geconstateerd van �8-15% en met de vliegas een fout van �10% [Fahlke, 1993]. Of
deze kwikbalans representatief is voor de Hemweg 8 eenheid valt te betwijfelen, omdat
de voorgeschakelde denox installatie invloed heeft op de verhouding metallisch kwik en
ionisch kwik en daardoor de afvangprestatie sterk beïnvloedt.

Sloss heeft voor de IEA in 1995 een overzichtsrapport uitgegeven die het gedrag van
kwik in poederkoolcentrales beschrijft en die van verschillende gasreinigingsmethoden
de prestaties weergeeft aan de hand van vergaarde literatuur [Sloss, 1995].

Volgens de IEA studie laten een aantal bronnen zien dat 90 tot 95% van de ingaande
kwikstroom in de gasfase aanwezig is en geassocieerd is met fijne vliegas deeltjes. Deze
percentages zijn echter nog steeds een punt van discussie, wat volgens Sloss veroorzaakt
wordt door het gebrek aan standaardisatie van monstername en analyse methode.
Daarnaast maken de komplexiteit van de rookgassen, de gevarieerde kondities en de
verschillende verontreinigende stoffen in de rookgassen het niet mogelijk om met vaste
percentages te werken.

De emissie aan kwik is onder meer afhankelijk van de temperatuur van het systeem en
van het koolstofgehalte van de vliegas. Een voorbeeld van het eerste effect is
weergegeven in Figuur 5. Dat de temperatuur een belangrijke factor is blijkt uit een door
de IEA aangehaalde Japanse studie. Hieruit blijkt dat 33% van de ingaande kwikstroom
door een elektrofilter wordt weg gevangen indien het elektrofilter bij een temperatuur
opereert van 140ºC. Als het elektrofilter bij 350ºC opereert dan blijkt het afvang
percentage te zijn gereduceerd tot 2%. Volgens de Japanse studie is dit te wijten aan het
niet condenseren van kwik op de vliegasdeeltjes bij hogere temperatuur, maar andere
studies wijten dit aan andere factoren, zoals chloride gehaltes. Voor het tweede effect
wordt verwezen naar de theorie dat kwik aan het koolstof geadsorbeerd kan worden. De
deeltjes met daaraan het geadsorbeerde kwik kunnen worden afgevangen door
bijvoorbeeld het elektrofilter. Als voorbeeld voor deze theorie wordt een onderzoek
aangehaald dat verbrandingseigenschappen van ligniet en kolen in een centrale
behandeld. Aangezien ligniet minder efficiënt verbrandt, resulteert dat in een hoger
koolstof gehalte van het rookgas. Hierdoor wordt bij ligniet verbranding 50% door het
elektrofilter afgevangen. Een andere bron die Sloss aanhaalt geeft weer dat 60% van de
ingaande stroom aan kwik door het elektrofilter wordt afgevangen als het koolstof
gehalte in de vliegas meer dan 17% bedraagt.
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Figuur 5 Effect van de temperatuur op de wijze van voorkomen van kwik tijdens
verbranding [Sloss, 1995].

In de studie van Sloss is ook naar onderzoeken gekeken die de prestaties van natte
rookgasontzwavelingsinstallaties (ROI) weergegeven. De algemene indruk is dat de
prestaties van ROI s afhangen van de hoeveelheid ionogenisch kwik, omdat dit beter
oplost in water dan metallisch kwik. Echter, de afvang van ionogenisch kwik is
gelimiteerd aan de gas-vloeistof overdracht van de ROI. Wil men deze afvang
bevorderen dan moet men deze overdracht vergroten door bijvoorbeeld te werken met
kleinere luchtbelletjes in de ROI [Sloss, 1995].

Volgens modelvoorstellingen van KEMA zit gemiddeld 50% van het aanwezige kwik
op het vliegas. De rookgasontzwavelingsinstallatie verwijdert nog eens 50%, zodat
tenslotte gemiddeld 75% wordt weggevangen [Meij et al., 1996]. Deze
modelvoorstellingen worden volgens KEMA bevestigd door de gemiddelde
vervluchtigingsgraad voor kwik in de rookgassen na het elektrostatische filter en de
rookgasontzwavelingsinstallatie [Meij et al., 1996]. Deze vervluchtigingsgraden zijn
weergegeven in een door KEMA gepubliceerd artikel uit 1994 [Meij, 1994].

Het artikel van KEMA bestudeert het gedrag van spore elementen in Nederlandse
kolencentrales. Het geeft de metingen weer die zijn uitgevoerd aan de Nederlandse
kolencentrales. Hieruit blijkt dat gemiddeld 55% van het aanwezige kwik na het
elektrostatische filter nog in de gasfase aanwezig is, met een bereik van 19 tot 115%. De
variatie in vervluchtigingsgraad wordt verklaard door de aanwezigheid van zoutzuur.
Zoutzuur is namelijk in staat om metallisch kwik gedeeltelijk om te zetten naar HgCl2 en
dit is minder vluchtig dan metallisch kwik. Hierdoor kan het op vliegasdeeltjes
condenseren, mits de temperatuur in het elektrostatische filter lager is dan 140ºC (dit is
het geval de Hemweg 8 eenheid).

De rookgasontzwavelingsinstallatie is primair bedoelt om de SO2 gehalte te reduceren,
maar het bijkomend effect is dat ook kwik wordt afgevangen. Uit de metingen van
KEMA blijkt dat de rookgasontzwavelingsinstallatie 50% verwijderd, met een bereik
van 8 tot 72%. Voor deze grootte wordt in het rapport geen specifieke verklaring
gegeven.
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In Tabel 6 is een overzicht gegeven van de afvangprestaties van de verschillende
onderdelen van poederkoolcentrales volgens de verschillende bronnen.

Tabel 6 Overzicht van de afvangprestaties van kwik van poederkoolcentrales uitgerust
met een elektrofilter en een rookgasreinigingsinstallatie volgens verschillende
bronnen.

Opmerking Input Hg Bodemas Vliegas ROI Rookgas

[Maier et al., 1992] steenkool 100 - 17 28 56

bruinkool 100 - 49 4,9 44

[Gutberlet et al., 1992] 100 - 17 - -

met denox 100 - 6 61 33

met denox en
voorwasser

100 - 6 75 19

[Fahlke, 1993] 100 - 11 40 53

[Meij et al., 1996] 100 - 50 25 25

In Tabel 6 is te zien dat uit de resultaten van Maier valt af te leiden dat er een
verschuiving plaats vindt in de afvangprestatie van het elektrofilter door gebruik te
maken van een andere steenkoolsoort. Een verklaring hiervoor kan liggen aan het feit
dat de twee steenkoolsoorten verschillende verbrandingseigenschappen bezitten. Dit zou
kunnen leiden tot een hogere koolstofgehalte in het rookgas of tot meer vliegasdeeltjes
in het rookgas bij het gebruik van bruinkool. Op deze deeltjes kan kwikchloride worden
geadsorbeerd en in het elektrofilter worden afgevangen. Hier staat tegenover dat de
afvangprestatie van de ROI ook verandert (steenkool: 28%; bruinkool: 4,9%) wat
resulteert in een kwikuitstoot die in dezelfde grote orde liggen (steenkool: 56%;
bruinkool: 44%).

De resultaten van Gutberlet laten zien dat de afvangprestaties van het elektrofilter
veranderen door gebruik te maken van een denox installatie. Zonder de denox installatie
wordt 17% van de ingaande kwikstroom afgevangen en met de denox installatie wordt
dit gereduceerd tot 6%. Deze uitkomsten zijn tegenstrijdig, omdat in de denox installatie
gebruik wordt gemaakt van het reduktiemiddel ammoniak, waardoor kwik wordt
geoxydeerd tot kwikchloride. Dit kwikchloride is in staat om op vliegasdeeltjes te
adsorberen, waardoor te verwachten is dat er meer kwik in het elektrofilter wordt
afgevangen. Gutberlet laat met zijn onderzoek zien dat door gebruik te maken van een
voorwasser de afvangprestaties worden verbeterd.

Meij laat, zowel via modelvoorstelling als via praktijkgegevens zien, dat gemiddeld
50% van de ingaande kwikstroom in het elektrofilter wordt afgevangen en dat
vervolgens de ROI van de resterende kwikstroom nog gemiddeld 25% afvangt. Hierdoor
komt de afvangprestatie van de gehele installatie op 75% te liggen. Echter, de
praktijkgegevens laten zeer grote spreidingen zien. Daarnaast beweert Meij dat zijn
uitkomsten worden bevestigd door het onderzoek van Gutberlet, die volgens Meij 80%
van de ingaande stroom weet af te vangen. Echter, deze resultaten van Gutberlet
betreffen een installatie die is voorzien van een denox installatie en een voorwasser.
Hierdoor mogen deze twee onderzoeken niet met elkaar worden vergeleken.
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Literatuurgegevens geven verwijderingsefficiencies voor kwik van de gasreiniging van
kolencentrales tussen 50-75% (zonder denox). De 84% efficiency die volgt uit de
bijstookproeven met slib in de Hemweg 8 eenheid, is derhalve een zeer hoge waarde die
verdere verificatie behoeft. Anderzijds wordt uit de literatuur duidelijk dat de
verwijderingsefficiency sterk wordt beïnvloed door het gasreinigingsconcept en de
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld temperaturen in de gasreiniging).

Uit deze literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat een eenduidige afvangprestatie
van poederkoolcentrales niet kan worden gegeven, omdat deze te sterk worden
beïnvloed door de specifieke bedrijfsvoering, afhankelijk zijn van de ingaande
kwikstromen en van de verschillende gasreinigingskomponenten van de installaties.
Hierdoor is het niet te voorspellen wat effect zal zijn van de extra kwik input door het
bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de poederkoolcentrale. Daarom is het
noodzakelijk meerdere en langdurige bijstook proeven met deze poederkoolcentrale uit
te voeren.

2.2.2  Ingaande stroom aan zware metalen van de Hemweg 8 eenheid zonder het
bijstoken van slib

Er wordt jaarlijks ongeveer 1300 kton aan kolen verstookt om een totaal bruto elektrisch
vermogen van ongeveer 680 MW te leveren, met een netto elektrisch rendement van
44%. Deze ingaande stroom aan kolen bevat een aanzienlijke hoeveelheid zware
metalen die merendeels door het elektrofilter en de rookgasontzwavelingsinstallatie
worden afgevangen. Tabel 7 geeft een overzicht van de jaarlijkse ingaande stroom aan
zware metalen. Uit deze tabel blijkt dat zonder bijstoken van slib 80% van de input aan
kwik door het elektrofilter en de rookgasontzwavelingsinstallatie wordt afgevangen.

2.3  Conclusies

In dit literatuuroverzicht zijn studies behandeld die het gedrag van kwik in
poederkoolcentrales en afvalverbrandingsinstallaties bespreken. In de beschouwde AVI
komt bij het verbranden van huishoudelijk afval ongeveer 47% van het kwik in de
filterkoek en 43% in de rookgasreinigingszouten terecht. Ongeveer 3% van de
ingaande kwikstroom wordt via de rookgassen geëmitteerd. In hoeverre deze
verhoudingen veranderen door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib is aan de
hand van literatuur gegevens niet te achterhalen. Bij de beschouwde kolencentrale
worden indien alleen kolen worden gestookt, de ingaande zware metalen merendeels in
het elektrofilter en de rookgasontzwavelingsinstallatie afgevangen. Ongeveer 80% van
de input aan kwik wordt bij het verbranden van kolen afgevangen. In hoeverre deze
verhoudingen veranderen door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib is aan de
hand van literatuur gegevens niet te achterhalen.
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Tabel 7 De gemeten jaarlijkse ingaande stroom aan zware metalen zonder het
bijstoken van slib, via de kolen van de Hemweg 8 eenheid op basis van [Gast et al.,
1995], 1256 kton kolen per jaar, 1.800.000 m3/uur en 6305 vollasturen per jaar.
Tevens is de emissie aan zware metalen weergegeven die via de rookgassen wordt
geëmitteerd.

Input via kolen Emissie

(ton/jaar) (mg/m3) (ton/jaar) (mg/m3)

As 6,319 0,557 0,000 0,000

Cd 0,082 0,007 0,002∗ 0,000

Cr 31,764 2,799 0,000 0,000

Cu 11,015 0,971 0,000 0,000

Hg 0,082 0,007 0,016 0,001

Ni 23,955 2,111 0,000 0,000

Pb 8,071 0,711 0,000 0,000

Se 1,155 0,102 0,000 0,000

Zn 26,498 2,335 0,116 0,010

                                                
∗ Volgens [Gast et al., 1995] ligt de emissie onder de detectiegrens, maar in de materiaalbalans van het
KEMA rapport wordt met de vermelde waarde gewerkt.
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3  Bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib

In het volgende hoofdstuk worden als eerste de samenstellingen van huisvuil, kolen en
rioolwaterzuiveringsslib met elkaar vergeleken. In paragraaf 2 wordt een samenvatting
gegeven van een studie, die het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in een AVI en in
een kolencentrale vergelijkt. In paragraaf drie wordt het bijstoken van zuiveringsslib in
een afvalverbrandingsinstallatie behandeld en in paragraaf vier wordt het bijstoken van
zuiveringsslib in een kolencentrale besproken.

3.1  Vergelijking van de samenstelling van huisvuil, kolen en slib

De samenstelling van rioolwaterzuiveringsslib kan variëren. Dit blijkt onder andere uit
een inventarisatie uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS, 1996].
In deze inventarisatie is een overzicht gegeven van de samenstelling van  de gehalten
aan zware metalen in afgezet zuiveringsslib in de verschillende provincies. De gewogen
gemiddelde kwikconcentraties in de slibmonsters van de twaalf provincies liggen in het
bereik van 0,9 à 2,2 mg kwik/kg droge stof. In Tabel 8 wordt van de resterende zware
metalen de gehaltes vermeld. Tevens is in Tabel 8 het resultaat weergegeven van
rioolwaterzuiveringsslib analyses uitgevoerd door KEMA in het kader van
bijstookproeven in de Hemweg 8 eenheid [Gast et al., 1995]. In deze KEMA studie
wordt uitgegaan van een kwikgehalte van 2,11 mg kwik per kg droge stof. Een groot
deel van dit kwik is afkomstig van tandartspraktijken. Aangezien deze tandartspraktijken
worden gedwongen om het vrijgekomen almalgaan af te vangen, is het te verwachten dat
de kwikgehaltes in rioolwaterzuiveringsslib zullen afnemen (zie Figuur 6. Om een
zuivere vergelijking te maken tussen AVI A dam en de Hemweg 8 eenheid, wordt in
deze studie uitgegaan van een zuiveringsslib samenstelling volgens KEMA [Gast et al.,
1995], zoals weergegeven in Tabel 8.

Tabel 8 De samenstelling van rioolwaterzuiveringsslib volgens CBS voor de twaalf
provincies in mg/kg droge stof voor het jaar 1994 (gewogen gemiddelde). Daarnaast is
de concentratie aan zware metalen weergegeven van slib, zoals gebruikt in de KEMA
studie [Gast et al., 1995]

mg/kg (ds) As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Groningen 11,9 3,2 35 454 1,9 25 204 1003

Friesland 10,5 0,9 44 230 1,2 23 145 645

Drenthe 3,2 1,2 30 333 0,9 15 121 685

Overijssel 5,3 2,5 70 423 1,5 40 196 1142

Flevoland 12,4 1,8 26 346 1,1 19 55 481

Gelderland 5,9 2,3 54 362 1,5 33 169 933

Utrecht 6,0 2,2 48 426 2,2 27 241 1222

Noord-Holland 7,7 1,5 35 304 1,3 24 163 869

Zuid-Holland 11,3 2,9 33 427 1,9 27 258 1142

Zeeland 22,9 1,8 32 379 1,3 33 193 1020

Noord-Brabant 5,9 2,6 86 434 1,2 34 156 1015

Limburg 3,9 1,1 73 284 1,3 84 216 979

Kema 14,7 2,52 42,4 380 2,11 28,2 290 1210
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Figuur 6 Gehalte aan de zware metalen cadmium en kwik in ontwaterd
rioolwaterzuiveringsslib van Amsterdam [DWR, 1996].

In 1994 is door KEMA in opdracht van energieproduktiebedrijf UNA een studie
uitgevoerd met het bijstoken van 5,5% zuiveringsslib in een poederkoolcentrale. Uit
deze studie blijkt dat rioolwaterzuiveringsslib een stookwaarde heeft van ongeveer 12
MJ/kg bij 92% droge stof [Ende et al., 1995]. De stookwaarde uit de UNA proeven
komt overeen met de stookwaarde van huisvuil, wat in 1995 bij AVI A dam ongeveer 10
MJ per kg huisvuil bevatte. Kolen daarentegen hebben een stookwaarde van ongeveer
25 à 26 MJ per kg kolen [Dijkman et al., 1995]. Tabel 11 geeft een overzicht van de
concentratie aan zware metalen in rioolwaterzuiveringsslib, kolen en huisvuil.

3.2  KEMA studie ‘Bijstoken van zuiveringsslib’

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van een studie, uitgevoerd door
KEMA, over het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in een AVI en een
kolencentrale.

Door KEMA Milieu Technologie is een vergelijking uitgevoerd van de stofbalansen en
emissies voor het bijstoken van RWZI-slib in de Hemweg 8 eenheid en de AVI A dam
[Ende et al., 1995]. Voor het uitvoeren van de KEMA studie is voor de Hemweg 8
eenheid gebruik gemaakt van de resultaten van bijstookproeven met slib [Gast et al,
1995]. Voor emissie gegevens betreffende het bijstoken van zuiveringsslib in
afvalverbrandingsinstallaties waren tijdens het uitvoeren van de KEMA studie geen
gedetailleerde gegevens voorhanden. Daarom is in de KEMA studie uitgegaan van de
maximale toegestane emissienormen voor afvalverbranding (Besluit Luchtemissie
Afvalverbranding normen 1993). In Tabel 9 is een overzicht gegeven van het verschil
tussen de veronderstelde emissies (BLA normen), de gemiddelde jaaremissies van de
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AVI A  dam in 1995 en de hoogst gemeten rookgasemissies. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de door KEMA gebruikte emissies voor kwik een factor 10 hoger zijn dan
de huidige gemiddelde jaaremissie van AVI A dam. De door KEMA gebruikte  emissie
voor cadmium ligt een factor 100 hoger dan de gemiddelde jaaremissie van cadmium
van de AVI A dam. Het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib leidt tot een beperkte
toename van de ingaande kwikstroom. Door uit te gaan van de hoogst gemeten
rookgasemissie in plaats van de BLA norm, wordt naar mijn mening een mogelijke
terugval van het afvangrendement als gevolg van het bijstoken afgedekt.

Tabel 9 BLA  93 normen versus de gemiddelde jaaremissies van de AVI A dam in 1995
(in mg/Nm0

3 droog rookgas, 11% O2) en de hoogste waarden van de rookgasmetingen
zonder het bijstoken van slib.

BLA-norm AVI A'dam [GDA, 1996]

(mg/m0
3) Gemiddelde emissie Hoogste emissie*

Cd 0,05 0,0006 0,0020

Hg 0,05 0,0047 0,0150

Zn - 0,037 0,1587

Zware metalen1 1 0,075 0,3127

1 Som van As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te en V.
* De hoogst gemeten emissie uit 3x4x3=36 metingen (driemaal per jaar emissie metingen, 4 verbrandingslijnen en de analyse in
drievoud).

Met bovengenoemde BLA normen wordt in de KEMA studie berekend wat de toename
is aan geëmitteerde komponenten door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de
AVI A  dam. Zoals ook in de KEMA studie vermeld is, levert dit te hoge emissies. Voor
de Hemweg 8 eenheid is in KEMA studie uitgegaan van bijstookproeven. Tabel 10
geeft een overzicht van de resultaten van de KEMA studie van de toename aan emissies
van enkele zware metalen, uitgedrukt in mg geëmitteerde komponent per netto
geproduceerde hoeveelheid elektriciteit uit het zuiveringsslib. De KEMA studie
concludeert op basis van de uitgevoerde berekeningen dat de Hemweg 8, rekening
houdend met de energie efficiëntie, beter scoort dan de AVI A dam [Ende et al., 1995].
Echter, worden de berekeningen voor de AVI A dam met de gemiddelde jaaremissies
uitgevoerd dan zou uit de KEMA studie moeten worden geconcludeerd dat de AVI
A dam beter scoort dan de Hemweg 8. Wordt met de hoogste rookgasemissies gerekend
dan wordt het verschil kleiner, zoals in Tabel 10 is weergegeven.
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Tabel 10 Toename van de emissies van de AVI en Hemweg 8 van het gezuiverde
rookgas bij het verbranden van zuiveringslib in mg per kWh geproduceerd door het slib
[Ende et la., 1995]. Daarnaast zijn dezelfde rookgasemissies weer gegeven, maar dan
uitgerekend met de gemiddeld jaaremissies en de hoogst gemeten emissies (zie Tabel 4).

KEMA studie Rookgasemissies AVI A’dam  op de KEMA methode,
maar dan uitgevoerd met de gemiddelde jaaremissies en

de hoogste emissies

(mg/kWhslib) Hemweg 8 AVI A’dam Gemiddelde jaaremissies Hoogste emissies

Cd 0,06 0,7 0,008 0,02

Hg 0,25 0,7 0,07 0,21

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat de vergelijking in het bijstoken van slib tussen
de Hemweg 8 eenheid en de AVI A dam, door KEMA, niet op een juiste manier
uitgevoerd. Daarom worden in de volgende twee paragrafen de rookgasemissies aan
zware metalen door het bijstoken van slib in de AVI A dam en de Hemweg 8 eenheid
opnieuw berekend.

3.3  Bijstoken rioolwaterzuiveringsslib in een afvalverbrandingsinstallatie

In deze paragraaf wordt de emissie aan zware metalen berekend door het bijstoken van
rioolwaterzuiveringsslib in de AVI  A dam.

Een belangrijk uitgangspunt in deze vergelijking is de ingaande stroom in de AVI
A dam en de Hemweg 8 eenheid. In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de
samenstelling van zware metalen in kolen, in huisvuil en in de mengsels met
zuiveringsslib. De gegevens betreffende de zware metaal concentraties in het slib en de
kolen zijn afkomstig van de bijstookproeven met de Hemweg 8 eenheid [Gast et al.,
1995]. Tevens zijn de gegevens weergegeven van de zware metaal concentraties in
huisvuil volgens onderzoeken van KEMA [Ende et al., 1995] en TNO [Krajenbrink et
al., 1996]. In deze tabel is waar te nemen dat door het toevoegen van 6% zuiveringsslib
aan kolen, de cadmium-, koper-, kwik-, lood- en zinkconcentraties in de ingaande
stroom met meer dan een 100% toenemen. Door het toevoegen van 10% zuiveringsslib
aan huisvuil zien we dat kwik- en arseenconcentratie in de ingaande stroom met meer
dan 10% toenemen.

TNO heeft in 1996 een uitgebreid komponentenonderzoek uitgevoerd voor het
Nederlands huishoudelijk afval. In dit onderzoek zijn voor de Nederlandse AVI s de
ingaande stromen van tien zware metalen bepaald aan de hand van afvalgegevens. In
Tabel 11 staan de gegevens betreffende de ingaande stroom van dit onderzoek en de
bepaalde concentraties aan de verschillende komponenten door het bijstoken van 10%
zuiveringsslib aan huisvuil.

De bijstookproeven met slib van de Hemweg 8 eenheid gaan uit van een slib toevoer
van 3,5 kg slib per seconde. Uitgaande van 6305 vollasturen betekent dit een toevoer
van 78,7 kton slib per jaar. Om de AVI A dam en de Hemweg 8 eenheid met elkaar te
kunnen vergelijken is uitgegaan van een slibverbranding van 78,7 kton per jaar. In Tabel
11 zijn de hoeveelheid zware metalen weergegeven die in 78,7 kton
rioolwaterzuiveringsslib aanwezig zijn.



23

Tabel 11 Zware metalen samenstelling van zuiveringsslib, kolen, mix van 6% slib bij kolen, procentuele toename aan de komponenten door de mix
van 6% slib bij kolen, huisvuil, mix van 10% slib bij huisvuil en de procentuele toename aan de komponenten door 10% slib bij huisvuil in mg/kg.
De toename aan zware metaal komponenten door het bijstoken van 10% slib bij huisvuil, berekend aan de hand van input gegevens volgens
rapporten van KEMA [Ende et al., 1995] en TNO [Krajenbrink et al., 1996]. Daarnaast zijn de hoeveelheden zware metalen weergegeven die in 78,7
kton rioolwaterzuiveringsslib aanwezig zijn.

Opmerkingen:

• De variatie in de concentratie aan zware metalen in het huisvuil/slib mengsel in TNO berekening, is te wijten aan de analyse methode, zoals in Tabel 2 is weergegeven.

• Voor de berekening van de percentage van de tonnen kwik van het slib afkomstig is het bijstook percentage van 10% van het kwikgehalte (2,11 mg/kg) in het slib genomen en
gedeeld door het kwikgehalte in het huisvuil/slib monster (0,81 mg/kg).

• De toevoeging van 10% zuiveringsslib verhoogt de toevoer van kwik weliswaar, maar de grootte-orde van de kwikflow niet. Het is daarom aannemelijk dat de
verwijderingsefficiency voor kwik van de AVI gasreinigingstrein niet wezenlijk verandert bij slibbijstook.

*  Hierbij is uitgegaan van de zware metaal concentraties zoals door KEMA bepaald en dat er  78,7 kton slib per jaar wordt verbrand.

Zware KEMA KEMA TNO Zware metalen in het 
metalen Zuiveringsslib Kolen Kolen/slib Toename Huisvuil Huisvuil/slib Toename Huisvuil (mg/kg) Huisvuil/slib (mg/kg) Toename (%) slib aanwezig (kg)*

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (%) (mg/kg) (mg/kg) (%) min. max. min. max. min. max.
As 14,7 4,9 5,53 12,8 5 5,99 19,8 2,1 - 5,9 3,39 - 6,82 15,1 - 60,8 1156
Cd 2,52 0,062 0,22 253,0 5 4,75 -5,1 6,3 - 8,5 5,91 - 7,91 -7,2 - -6,1 198
Cr 42,4 25,2 26,30 4,4 25 26,77 7,1 85,2 - 185,2 80,82 - 170,63 -7,9 - -5,1 3336
Cu 380 8,8 32,49 269,2 600 577,57 -3,7 925,9 - 2222,2 870,26 - 2034,37 -8,5 - -6,0 29895
Hg 2,11 0,064 0,19 204,0 1 1,11 11,3 0,7 - 0,7 0,81 - 0,81 22,1 - 22,1 166
Mo 6,4 2,8 3,03 8,2 10 9,63 -3,7 7,0 - 7,0 6,97 - 6,97 -0,9 - -0,9 503
Pb 290 6,2 24,31 292,2 500 478,59 -4,3 444,4 - 888,9 428,70 - 827,82 -6,9 - -3,5 22815
Sb 4,1 1,5 1,67 11,1 15 13,89 -7,4 17,0 - 30,7 15,72 - 28,02 -8,8 - -7,7 323
Se 1,6 0,9 0,94 5,0 2 1,96 -2,0 4,8 - 4,8 4,49 - 4,49 -6,8 - -6,8 126
Zn 1210 21 96,89 361,4 1000 1021,41 2,1 888,9 - 1000,0 921,63 - 1021,41 2,1 - 3,7 95192
Bijstook percentage (%) 6,4 10,2 10,2- 10,2
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Door de verschillen van de ingaande stromen van de studies die door KEMA en TNO
zijn uitgevoerd, blijkt dat door het bijstoken van 10% slib aan huisvuil de toenamen van
de verschillende zware metaal komponenten verschillend zijn. De komponent kwik zou
door het bijstoken volgens KEMA met 11% toenemen, terwijl deze volgens de TNO
input gegevens met 22% zal toenemen. Op onze berekeningen heeft de keuze aan
ingaande stroom geen invloed, zoals in volgende alinea s staat weergegeven.

Met de bovenstaande ingaande stroom aan zware metalen wordt ervan uitgegaan dat
deze stroom homogeen over Nederland verdeeld wordt. In werkelijkheid zal er door
regionale verschillen een onnauwkeurigheid plaats vinden.

Als wordt aangenomen dat door het bijstoken van 10% zuiveringsslib bij huisvuil, de
zware metaal komponenten geen ander gedrag vertonen, dan zullen de komponenten op
dezelfde manier worden verdeeld als bij het verbranden van 100% huisvuil, zoals
weergegeven in Tabel 3. Voor de 166 kg kwik in het rioolwaterzuiveringsslib aanwezig,
betekent deze verdeling dat er 5 kg extra kwik per jaar via de schoorsteen wordt
geëmitteerd, als wordt uitgegaan van de gemiddelde jaaremissies. Als met de
gemiddelde emissies conform BLA wordt gerekend dan wordt 7 kg kwik per jaar
geëmitteerd. Als de hoogste rookgasemissies worden genomen dan wordt 15 kg kwik
per jaar geëmitteerd. De verdeling van de zware metalen over de reststoffen is
weergegeven in Tabel 12.

Sierhuis van AVI A’dam heeft bezwaar tegen de bovengenoemde aanname, omdat
volgens Sierhuis bij de AVI A dam #peak shaving# optreedt [Sierhuis et al., 1996]. Dit is
het effect dat door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib de concentratie aan kwik in
het ongezuiverde rookgas toeneemt, maar dat deze verhoging procentueel tot een betere
rookgasreiniging leidt en dus tot een lagere kwik emissie.

Om een vergelijking te kunnen maken op basis van de geëmitteerde zware metalen per
ton slib, is in Tabel 13 een overzicht gegeven van de verdeling van de zware metalen in
de verschillende reststoffen per ton rioolwaterzuiveringsslib. Hierbij is uitgegaan van het
verbranden van 78,7 kton rioolwaterzuiveringsslib per jaar.
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Tabel 12 Verdeling van de in het slib aanwezige zware metalen over de reststoffen van een AVI door het verbranden van 10% zuiveringsslib in
huisvuil (in kg per jaar). De extra input aan zware metalen door het bijstoken van het slib, zoals vermeld in Tabel 11, is op dezelfde manier
verdeeld over de reststoffen als bij het verbranden van 100% huisvuil, zoals weergegeven in Tabel 3. Hierbij wordt aangenomen dat door het
bijstoken van 10% zuiveringsslib aan huisvuil, de zware metaal komponenten geen ander gedrag vertonen. Voor de rookgasemissies is uitgegaan
van de gemiddelde jaaremissies.

Ferro-schroot Non-ferro-schroot Bodemas Vliegas Filterkoek RGR-zout Rookgas Totaal
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min.-max. min. - max.

As (kg/jaar) 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 903,8 - 751,3 221,6 - 319,9 0,9 - 2,6 28,0 - 76,9 2,1-5,8 1156 - 1156
Cd 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 45,4 - 41,6 106,9 - 97,8 1,6 - 2,0 44,3 - 56,7 0,1-0,1 198 - 198
Cr 862,7 - 1918,4 62,3 - 138,5 2243,5 - 1160,2 151,8 - 84,4 0,7 - 1,5 14,7 - 32,6 0-0 3336 - 3336
Cu 1573,3 - 3897,0 383,9 - 950,9 27685,8 - 24492,0 167,6 - 346,1 2,5 - 6,2 81,8 - 202,6 0,1-0,3 29895 - 29895
Hg 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 8,9 - 8,9 2,9 - 2,9 77,0 - 77,0 72,3 - 72,3 5-5 166 - 166
Mo 286,4 - 286,4 0,0 - 0,0 196,9 - 196,9 14,4 - 14,4 0,2 - 0,2 5,7 - 5,7 0-0 503 - 503
Pb 155,1 - 313,6 5,3 - 10,7 19973,7 - 18356,9 1908,9 - 2573,0 19,4 - 39,2 750,9 - 1518,2 1,5-3,1 22815 - 22815
Sb 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 166,4 - 111,4 121,6 - 151,1 0,8 - 1,4 33,8 - 58,7 0-0 323 - 323
Se 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 3,3 - 3,3 6,7 - 5,2 2,1 - 2,1 110,4 - 111,7 3,5-3,5 126 - 126
Zn 1280,8 - 1463,7 1104,5 - 1262,2 54763,7 - 52152,7 30434,5 - 31618,3 473,3 - 540,9 7118,8 - 8135,3 16,7-19,1 95192 - 95192

• De 166 kg kwik die in het 78,7 kton slib aanwezig is, is verdeeld over de reststoffen volgens Tabel 3.

• Het verschil in minimum waarden en maximum waarden wordt veroorzaakt door  de analyse methode, zoals in Tabel 2 is weergegeven.

• De toevoeging van 10% zuiveringsslib verhoogt de toevoer van kwik weliswaar, maar de grootte-orde van de kwikflow niet. Het is daarom aannemelijk dat de
verwijderingsefficiency voor kwik van de AVI gasreinigingstrein niet wezenlijk verandert bij slibbijstook.
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Tabel 13 Verdeling van de in het slib aanwezige zware metalen over de reststoffen
van een AVI door het verbranden van 10% zuiveringsslib in huisvuil uitgedrukt in mg
zware metaal per ton verbrand zuiveringsslib. Voor de rookgasemissies is
uitgegaan van de gemiddelde jaaremissies.

Bodemas Vliegas Filterkoek RGR-zout Rookgas

(mg/ton) min. max. min. max. min. max. min. max. min.-max.

As 9550 - 11488 2817 - 4067 12 - 33 356 - 977 26,8-73,4

Cd 529 - 578 1359 - 1244 20 - 26 562 - 721 0,9-1,1

Cr 14748 - 28518 1930 - 1073 9 - 20 186 - 415 0-0,1

Cu 311321 - 351918 2131 - 4399 32 - 79 1040 - 2576 1,4-3,4

Hg 113 - 113 37 - 37 978 - 978 919 - 919 63,1-63,1

Mo 2503 - 2503 182 - 182 3 - 3 72 - 72

Pb 233337 - 253888 24264 - 32706 246 - 498 9544 - 19298 19,2-38,8

Sb 1415 - 2115 1545 - 1920 10 - 17 429 - 747 0,2-0,4

Se 42 - 42 85 - 66 26 - 27 1403 - 1420 44,3-44,8

Zn 662920 - 696107 386856 - 401904 6017 - 6876 90488 - 103408 212-242,3

Opmerkingen

• Er is uitgegaan van een slib verbranding van 78,7 kton per jaar. De toename aan zware metalen in de ferro-schroot en non-ferro-
schroot is op nul gesteld, omdat deze fracties niet in slib aanwezig zijn.

• Van de cellen waar geen waarde staan vermeld, zijn de concentratie niet meer aantoonbaar.

Om in de emissies van zware metalen ook de energie efficiency van de betreffende
conversie techniek mee te nemen, worden de emissies omgerekend naar mg per kWh
geproduceerd door het zuiveringsslib. Het netto elektrisch rendement van de AVI A dam
was in 1995 ongeveer 21%. Als wordt uitgegaan van een stookwaarde van 12 MJ per kg
zuiveringsslib, dan blijkt dat met een ton zuiveringsslib in totaal 700 kWh elektriciteit
wordt geleverd. Uitgaande van het verbranden van 78,7 ton slib worden in Tabel 14 de
emissies aan zware metalen afkomstig van het slib in mg per kWhslib weergegeven.

Door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de AVI A dam zal de emissie van
zware metalen kunnen toenemen. Echter, de verwerking moet aan de BLA-emissienorm
voldoen. Voor nieuwe afvalverbrandingsinstallaties geldt als uurgemiddelde waarde
onder standaardcondities en bij een zuurstofpercentage van 11 v/v% een BLA-
emissienorm voor kwik van 0,05 mg/m0

3 (zie Tabel 9). Aangezien de AVI A dam een
rookgasdebiet heeft van 550.000 Nm3/uur, 7650 vollasturen/jaar en een
elektriciteitslevering heeft van 4,47*108 kWh/jaar, wordt er 9,41 mo

3 rookgas per kWh
geproduceerd. Dit betekent dat de BLA-emissienorm voor kwik 0,5 mg Hg/kWh is. Met
het bijstoken van slib in huisvuil is de totale kwik emissie van de AVI A dam, als wordt
uitgegaan van de gemiddelde jaaremissie, 22 kg per jaar (5 kg van het slib en 17 kg van
het huisvuil). Tezamen met een elektriciteitsproduktie van 4,47*108 kWh per jaar
betekent dit een emissie van ongeveer 0,05 mg/kWhtotaal. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de BLA-emissienorm voor kwik niet wordt overschreden door het bijstoken
van rioolwaterzuiveringsslib. Tabel 15 geeft een overzicht van de kwik en cadmium
emissies per kWhtotaal.
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Tabel 14 Verdeling van de in het slib aanwezige zware metalen over de reststoffen
van een AVI door het verbranden van 10% zuiveringsslib in huisvuil, uitgedrukt in mg
zware metaal afkomstig van het slib per kWhslib.

Bodemas Vliegas Filterkoek RGR-zout Rookgas

(mg/kWh) min. max. min. max. min. max. min. max. min.-max.

As 16,41 - 13,64 4,02 - 5,81 0,02 - 0,05 0,51 - 1,40 0,04-0,1

Cd 0,83 - 0,76 1,94 - 1,78 0,03 - 0,04 0,80 - 1,03 0-0

Cr 40,74 - 21,07 2,76 - 1,53 0,01 - 0,03 0,27 - 0,59 0-0

Cu 502,74 - 444,74 3,04 - 6,28 0,05 - 0,11 1,49 - 3,68 0-0

Hg 0,16 - 0,16 0,05 - 0,05 1,40 - 1,40 1,31 - 1,31 0,09-0,09

Mo 3,58 - 3,58 0,26 - 0,26 0,00 - 0,00 0,10 - 0,10

Pb 362,70 - 333,34 34,66 - 46,72 0,35 - 0,71 13,63 - 27,57 0,03-0,06

Sb 3,02 - 2,02 2,21 - 2,74 0,01 - 0,02 0,61 - 1,07 0-0

Se 0,06 - 0,06 0,12 - 0,09 0,04 - 0,04 2,00 - 2,03 0,06-0,06

Zn 994,44 - 947,03 552,65 - 574,15 8,60 - 9,82 129,27 - 147,73 0,3-0,35

Er is uitgegaan dat rioolwaterzuiveringsslib een stookwaarde heeft van 12,0 MJ/kg en dat de AVI A dam een netto elektrisch
rendement heeft van 21%. Hierdoor wordt per jaar 55 GWh door het verbranden van 78,8 ton rioolwaterzuiveringsslib geproduceerd.

Tabel 15 Een overzicht van de totale emissies aan zware metalen per kWhtotaal van de
AVI A  dam in vergelijking met de BLA-emissienormen met het bijstoken van slib.
Hierbij is uitgegaan van een rookgasdebiet heeft van 550.000 Nm3/uur, 7650
vollasturen/jaar en een elektriciteitslevering heeft van 4,47*108 kWh/jaar.

Emissie BLA-norm

(mg/kWh) (mg/kWh)

Cd 0,01 0,5

Hg 0,05 0,5

mg/m0
3 mg/m0

3

Cd 0,001 0,05

Hg 0,006 0,05

3.4  Bijstoken rioolwaterzuiveringsslib in een kolencentrale

Uit de literatuurstudie is komen vast te staan dat een eenduidige afvangprestatie van
poederkoolcentrales niet kan worden gegeven, omdat deze te sterk worden beïnvloed
door de specifieke bedrijfsvoering, afhankelijk zijn van de ingaande kwikstromen en van
de verschillende gasreinigingskomponenten van de installaties. Hierdoor is op basis van
literatuur gegevens niet te voorspellen wat het effect zal zijn van de extra kwik input
door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de poederkoolcentrale. Dit is de reden
dat bijstookproeven met rioolwaterzuiveringsslib in de Hemweg 8 eenheid door ons
worden gebruikt om verdere uitspraken te kunnen doen over de afvangprestaties van
deze installatie.

In 1995 zijn bij KEMA bijstookproeven met rioolwaterzuiveringsslib uitgevoerd in de
kolencentrale Hemweg 8 [Gast et al., 1995]. Deze bijstookproeven zijn uitgevoerd in de
periode 18 april tot en met 12 mei 1995 met slibdoseringen van 0%, 3% en 6%. In deze
periode is totaal 3141 ton aan slib gelost. Tijdens deze bijstookproeven zijn van de
reststoffen bodemas, vliegas, gips en spuiwater de concentraties aan zware metalen
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bepaald. In combinatie met de micro-analyse van de ingaande massastromen kolen, slib
en kalksteen is een massabalans voor zware metalen opgesteld. Alleen voor koper is de
massabalans kloppend. Uit de metingen van de andere zware metalen in de uitgaande
stroom, zijn waarden gevonden die structureel lager zijn dan die van de ingaande
stroom. Voor de komponent kwik is bij het bijstoken van 0% slib ruim 63% van de
bepaalde ingaande stroom in de uitgaande stroom teruggevonden. Bij 6% bijstoken van
slib is op deze manier 40% teruggevonden. In Figuur 7 worden de resultaten
weergegeven van de bijstookproeven van rioolwaterzuiveringsslib in de Hemweg 8.

Tijdens de bijstookproeven werd bij het stoken van kolen ongeveer 0,7 mg kwik per
seconde geëmitteerd, terwijl deze hoeveelheid met het bijstoken van 6% slib tot 1,8 mg
kwik per seconde steeg. Als wordt uitgegaan van 6305 vollasturen per jaar dan zou dit
betekenen dat van de 166 kg input aan kwik via het slib per jaar 24 kg kwik wordt
geëmitteerd.
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Figuur 7  Verdeling van de gemeten hoeveelheid zware metalen over de reststoffen
bij 0% en 6% slib toevoeging. Van komponent kwik werd bij het stoken van alleen
kolen 63% van de ingaande stroom aan zware metalen in de reststoffen
teruggevonden. Van de teruggevonden 63% wordt ongeveer 30% via de schoorsteen
geëmitteerd. Tijdens het bijstoken van 6% slib werd 41% van de ingaande stroom aan
zware metalen in de reststoffen teruggevonden. Van deze teruggevonden 41% wordt
ongeveer 40% via de schoorsteen geëmitteerd.  Bron: [Gast et al., 1995].

Volgens de KEMA is een belangrijkste oorzaak voor het niet sluiten van de kwikbalans
te vinden in de wijze van bemonsteren van de vliegas [Meij et al., 1996]. Het
bemonsteren van de vliegas heeft plaats gevonden vóór het elektrofilter, omdat hier
regulier monsters worden genomen voor het bepalen van het koolstofgehalte van het
vliegas. Door op deze plaats monsters te nemen kan het proces gestuurd worden. Het
nadeel van deze wijze van bemonsteren, is dat door de hogere temperatuur (300ºC) in
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vergelijking met het elektrofilter, er nog geen kondensatie van kwik op de vliegas heeft
kunnen plaatsvinden. De genomen vliegas monsters zijn daardoor niet representatief
voor het af te voeren vliegas. Volgens KEMA blijkt aan de hand van
modelvoorstellingen en van nieuwe representatieve monsters dat circa 50% van de
ingaande kwik stroom gecondenseerd op poederkoolvliegas de installatie verlaat [Meij
et al., 1996].

Nauwkeurige en representatieve metingen van zowel de ingaande stromen als de
uitgaande stromen, blijken voor een elektriciteitscentrale een moeilijke zaak. Voor de
juiste gegevens betreffende de concentraties aan zware metalen in onder andere de
reststoffen, is het namelijk noodzakelijk dat alle stromen voldoende konstant zijn.
Daarnaast moet er een stationaire bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden. Deze beide
factoren blijken een hekel punt te zijn, waardoor een resultaat ontstaat, waarbij de
uitgaande stroom 100�40% van de ingaande stroom bedraagt, bij een eenmalige meting.
Dit moet volgens Geurts als acceptabel beschouwd worden [Geurts, 1996].

Bij de analyses van spore-elementen in kolen treden onnauwkeurigheden op. Een
gemiddelde fout van 30% is normaal voor de analyse van spoorelementen in steenkool.
Dit kan een fout van dezelfde orde introduceren in de massabalans [Meij et al., 1996].

Als wordt aangenomen dat de vollasturen 6305 uur per jaar bedragen en er 78,7 kton2

slib wordt verbrand, dan is het mogelijk inzicht te krijgen in de uitstoot aan zware
metalen per ton verbrand slib [Gast et al., 1995].  Tabel 16 geeft de uitstoot aan zware
metalen in de verschillende reststoffen uitgedrukt in g per ton verbrand slib. Voor
komponent kwik betekent dit dat bij een emissie van 0,3 g kwik per ton slib door het
bijstoken van 78,7 kton aan rioolwaterzuiveringsslib er 24 kg kwik wordt geëmitteerd.
Hierbij is sprake van een indicatie. Een echt nauwkeurige balans maken is met de
huidige gegevens bijzonder moeilijk.

Tabel 16  De emissie aan zware metalen veroorzaakt door slib in de verschillende
reststoffen uitgedrukt in g per ton verbrand slib.

In Uit g/ton slib

Totaal Totaal Vliegas Bodemas Gips Spuiwater Rookgas

As 13,59 2,93 1,51 0,23 1,19 0,00 0,000

Cd 2,51 1,92 1,96 0,05 0,02 -0,11 0,005

Cr 34,80 75,24 69,52 4,69 1,03 0,00 0,000

Cu 376,98 398,45 376,48 19,79 2,26 -0,08 0,000

Hg 2,11 1,26+ 0,66+ 0,00 0,30 0,00 0,306

Ni 22,50 38,79 35,39 2,59 1,10 -0,28 0,000

Pb 289,64 270,69 257,21 9,17 4,95 -0,65 0,000

Se 1,47 4,94 1,67 0,08 2,97 0,22 0,000

Zn 1204,21 1007,14 963,13 39,18 7,50 -3,06 0,387

                                                
2 De bijstookproeven met slib van de Hemweg 8 eenheid gaan uit van een slib toevoer van 3,5 kg slib
per seconde. Uitgaande van 6305 vollasturen betekend dit een toevoer van 78,7 kton slib per jaar.
+ Door KEMA herberekende waarden [Meij et al., 1996].
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Volgens analyse blijkt rioolwaterzuiveringsslib een stookwaarde te hebben van 12,0 MJ
per kg slib. Daarnaast heeft de Hemweg 8 eenheid een efficiency van 44% [Gast et al.,
1995]. Met behulp van deze twee gegevens is het mogelijk om de emissie aan zware
metalen per kWh uit te drukken en zo rekening te houden met de efficiency van de
installatie. Hieruit blijkt dat de emissie via de rookgassen aan komponent kwik met 0,2
mg per kWhslib toeneemt.

Tabel 17  De emissie aan zware metalen door slib in de verschillende reststoffen
uitgedrukt in mg per kWhslib.

In Uit mg/kWh slib

Totaal Totaal Vliegas Bodemas Gips Spuiwater Rookgas

As 9,27 1,99 1,03 0,16 0,81 0,00 0,000

Cd 1,71 1,31 1,33 0,04 0,01 -0,08 0,003

Cr 23,72 51,30 47,40 3,19 0,70 0,00 0,000

Cu 257,03 271,67 256,69 13,49 1,54 -0,06 0,000

Hg 1,44 0,86+ 0,45+ 0,00 0,20 0,00 0,209

Ni 15,34 26,45 24,13 1,77 0,75 -0,19 0,000

Pb 197,48 184,56 175,37 6,26 3,38 -0,44 0,000

Se 1,00 3,37 1,14 0,05 2,03 0,15 0,000

Zn 821,05 686,69 656,68 26,72 5,11 -2,09 0,264
Aangenomen dat de vollasturen 6305 uur per jaar bedragen en er 78,7 kton slib wordt verbrand.

Slib heeft een stookwaarde van 12,0 MJ/kg en de Hemweg centrale heeft een efficiency van 44% [Ende et al., 1995]

Volgens de KEMA is een belangrijkste oorzaak voor het niet sluiten van de kwikbalans
te vinden in de wijze van bemonsteren van de vliegas [Meij et al., 1996]. Het
bemonsteren van de vliegas heeft plaats gevonden vóór het elektrofilter, omdat hier
regulier monsters worden genomen voor het bepalen van het koolstofgehalte van het
vliegas. Door op deze plaats monsters te nemen kan het proces gestuurd worden. Het
nadeel van deze wijze van bemonsteren, is dat door de hogere temperatuur (300ºC) in
vergelijking met het elektrofilter, er nog geen kondensatie van kwik op de vliegas heeft
kunnen plaatsvinden. De genomen vliegas monsters zijn daardoor niet representatief
voor het af te voeren vliegas. Volgens KEMA blijkt aan de hand van
modelvoorstellingen en van nieuwe representatieve monsters dat circa 50% van de
ingaande kwik stroom gecondenseerd op poederkoolvliegas de installatie verlaat [Meij
et al., 1996].

Door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de Hemweg 8 eenheid zal de emissie
van zware metalen kunnen toenemen. Deze toename mag niet tot het overschrijden van
de emissienormen leiden. Omdat de emissienormen voor energiecentrales (BEES-
normen) niet voorzien in een emissienorm betreffende zware metalen, wordt ervan
uitgegaan dat ze moeten voldoen aan de BLA emissienormen. De BLA-emissienorm
voor kwik en cadmium is 0,05 mg per m0

3 bij een zuurstofpercentage van 11%.
Omgerekend3 naar een zuurstofpercentage van 6% in een kolencentrale betekent dit een

                                                
3 Voor het omrekenen van een zuurstofpercentage van 6% naar 11% is gebruik gemaakt van de
volgende omrekening: (20,95-11%)/(20,95-6%) = 0,66 [Sierhuis, 1996].
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norm 0,075 mg/m0
3. Aangezien de Hemweg 8 eenheid een rookgasdebiet heeft van

1.800.000 Nm3/uur en een netto capaciteit heeft van 630 MW elektrisch, wordt er 2,8
m0

3 rookgas per kWh geproduceerd. Dit betekent dat de BLA-emissienorm voor kwik
0,215 mg Hg/kWh is. Met het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de kolencentrale
is de totale kwik emissie 40 kg per jaar. Tezamen met een elektriciteitsproduktie van
4*109 kWh per jaar betekent dit een emissie van ongeveer 0,01 mg/kWhtotaal. Hieruit
kunnen we concluderen dat de BLA-emissienorm voor kwik en cadmium niet worden
overschreden door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib. Tabel 18 geeft een
overzicht van de kwik en cadmium emissies per kWhtotaal.

Tabel 18  Een overzicht van de totale emissies aan zware metalen per kWhtotaal van de
Hemweg 8 eenheid in vergelijking met de BLA-emissienormen.

Emissie BLA-norm

(mg/kWh) (mg/kWh)

Cd 0,001 0,215

Hg 0,010 0,215

3.5  Conclusies

Voor de vergelijking van het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib tussen de beide
conversietechnieken is uitgegaan van dezelfde slib samenstelling en een jaarlijkse
bijstook hoeveelheid van 78,7 kton rioolwaterzuiveringsslib. In deze studie is uitgegaan
van 2,1 mg kwik per kg slib, waardoor de 78,7 kton slib 166 kg kwik bevat. Volgens de
bijstook proeven in de Hemweg 8 eenheid wordt 86% van deze hoeveelheid kwik
verwijderd. De AVI A dam heeft een verwijderingsrendement van 97%, als wordt
uitgegaan van de gemiddelde jaaremissie. Echter, deze verwijderingsrendementen zijn
gemiddelde waarden. Het temperatuurverloop in de gasreiniging en temperatuur in het
elektrofilter in het bijzonder spelen vermoedelijk een cruciale rol in de
verwijderingsefficiency.
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4  Conclusies

In deze conclusie wordt als eerste het literatuuroverzicht besproken die het gedrag van
kwik in afvalverbrandingsinstallaties en poederkoolcentrales behandeld en vervolgens
wordt het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib besproken.

In dit literatuuroverzicht zijn studies behandeld die het gedrag van kwik in
poederkoolcentrales en afvalverbrandingsinstallaties bespreken. In de beschouwde AVI
komt bij het verbranden van huishoudelijk afval ongeveer 47% van het kwik in de
filterkoek en 43% in de rookgasreinigingszouten terecht. Via bodemas en vliegas
wordt 7% kwik afgevangen, waardoor in totaal 97% van de ingaande kwikstroom bij
uit huishoudelijk afval wordt afgevangen. In hoeverre deze verhoudingen veranderen
door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib is aan de hand van literatuur gegevens
niet te achterhalen. Bij de kolencentrales worden indien alleen kolen worden gestookt,
de ingaande zware metalen merendeels in het elektrofilter en de
rookgasontzwavelingsinstallatie afgevangen. Door deze gasreiniging wordt bij een
kolencentrale bij het verbranden van alleen kolen ongeveer 50% van het kwik via het
vliegas en 25% via de rookgasontzwavelingsinstallatie afgevangen (zie Tabel 6). In
hoeverre deze verhoudingen veranderen door het bijstoken van
rioolwaterzuiveringsslib is aan de hand van literatuurgegevens niet te achterhalen.

Een eenduidige afvangprestatie van poederkoolcentrales kan aan de hand van de
uitgevoerde literatuurstudie niet worden gegeven, omdat deze sterk wordt beïnvloed
door de specifieke bedrijfsvoering, afhankelijk zijn van de ingaande kwikstromen en van
de verschillende gasreinigingskomponenten van de installaties. Hierdoor is het niet te
voorspellen wat effect zal zijn van de extra kwik input door het bijstoken van
rioolwaterzuiveringsslib in de poederkoolcentrale. Dit is de reden dat de eenmalige
bijstookproeven met rioolwaterzuiveringsslib in de Hemweg 8 eenheid door ons zijn
gebruikt om verdere uitspraken te kunnen doen over de afvangprestaties van deze
installatie. Voor afvalverbrandingsinstallaties zijn we er van uitgegaan dat de
afvangprestaties nauwkeurig in beeld zijn gebracht door langdurige metingen en dat
daardoor de zware metaal balansen goed in kaart zijn gebracht.

Voor de AVI zijn meer metingen beschikbaar. De toename van de kwikinstroom bij de
AVI bedraagt 10%; het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat de afvangprestatie voor kwik
voor de AVI wezenlijk zal wijzigen. De betrouwbaarheid van de geschatte
emissietoename van kwik bij bijstook in de AVI lijkt daarom groter dan de schatting in
geval bij de Hemweg wordt bijgestookt.

Een vergelijking voor het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib tussen de beide
conversietechnieken kan op verschillende manieren worden weergegeven. In deze studie
is gekozen voor een vergelijking op basis van absolute kwik emissies, kwik emissies per
ton verbrand slib en kwikemissies per kWh geproduceerd door het verbrande slib. Eerst
een aantal opmerkingen betreffende de nauwkeurigheid van de beschikbare data.

De uitstroom van metalen (emissies) is bij de AVI relatief goed bekend. De gegevens
over de instroom van metalen zijn aanzienlijk minder betrouwbaar. Naar verwachting
blijft de afvangprestatie van de AVI bij 10% bijstook nagenoeg gelijk. Voor de Hemweg
is de toename van metalen in de instroom relatief groter wat meer onzekerheden
veroorzaakt. Bij de kolencentrale zullen zware metalen met name in de vliegas
terechtkomen. Indien dit het geval is, is er sprake van concentratie van verontreinigingen
wat an sich een positief aspect kan vormen.
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Nauwkeurige en representatieve metingen van zowel de ingaande stromen als de
uitgaande stromen, blijken voor elektriciteitscentrales en AVI s een moeilijke zaak. Voor
de juiste gegevens betreffende de concentraties aan zware metalen in de ingaande
stromen en reststoffen, is het namelijk noodzakelijk dat alle stromen voldoende konstant
zijn. Daarnaast moet er een stationaire bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden
gedurende langere tijd. Verder is de nauwkeurigheid van de analyses van zware metalen
beperkt. De nauwkeurigheid van de metingen van de bijstookproeven in de Hemweg 8
eenheid kan worden vergroot door meerdere en langdurige bijstookproeven uit te
voeren.

Voor de vergelijking van het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib tussen de beide
conversietechnieken is uitgegaan van dezelfde slib samenstelling en een jaarlijkse
bijstook hoeveelheid van 78,7 kton rioolwaterzuiveringsslib. In deze studie is uitgegaan
van 2,1 mg kwik per kg slib, waardoor de 78,7 kton slib 166 kg kwik bevat.

De extra kwikemissies door het bijstoken van slib in de Hemweg 8 eenheid zijn bepaald
aan de hand van bijstookproeven, uitgevoerd met deze eenheid. Door deze proeven
blijkt de jaarlijkse absolute extra kwikemissie van de Hemweg 8 eenheid, veroorzaakt
door het bijstoken van slib, 24 kg kwik te zijn. Voor het bepalen van de zware metaal
emissies door het bijstoken van slib in de AVI A dam zijn geen praktijk gegevens
voorhanden. Daarom is aangenomen dat door het bijstoken van zuiveringsslib bij
huisvuil, de zware metaal komponenten geen ander gedrag vertonen, waardoor de
komponenten op dezelfde manier over de reststoffen worden verdeeld als bij het
verbranden van 100% huisvuil. Hiervan uitgaande blijkt dat de AVI A dam door het
bijstoken, een toename in de kwikuitstoot heeft van 5 kg, als wordt uitgegaan van de
gemiddelde jaarlijkse rookgasemissie (36 metingen aan de 4 verbrandingslijnen in
drievoud en driemaal per jaar) van kwik van deze AVI. Wordt voor deze berekening
uitgegaan van de gemiddelde emissies conform BLA, dan zou de kwikemissie van de
AVI 7 kg bedragen Wordt voor deze berekening uitgegaan van de hoogst gemeten
emissies van de 36 metingen, dan zou de kwikemissie van de AVI 15 kg bedragen.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de
AVI A  dam, op basis van de toename in absolute kwikemissies, een aantrekkelijker
optie is dan het bijstoken in de Hemweg 8 eenheid. Tabel 19 geeft een overzicht van de
emissies aan zware metalen, zoals berekend in deze studie. De zink- en
cadmiumemissies van de Hemweg 8 eenheid  liggen hoger dan de gemiddelde
berekende emissies van de AVI A’dam. Voor de andere zware metalen scoort de
Hemweg 8 eenheid beter dan de AVI A’dam.

Op basis van de gemeten prestaties tijdens de bijstookproef bij de Hemwegcentrale
blijkt dat 86% van het kwik wordt verwijderd. Echter, deze gegevens zijn gebaseerd op
onzekere bijstookproeven. De afvangprestatie die op basis van deze gegevens kan
worden afgeleid is een relatief zeer goede. Een mogelijke verklaring kan het
temperatuurverloop zijn in de gasreiniging en met name de relatief lage temperatuur in
het elektrofilter. De AVI A dam heeft een verwijderingsrendement van 97%, als wordt
uitgegaan van de gemiddelde jaaremissie.
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Tabel 19 Overzicht van de van rookgasemissies aan zware metalen door toedoen van
het bijstoken van jaarlijks 78,7 kton rioolwaterzuiveringsslib in de
afvalverbrandingsinstallatie van Amsterdam en de Hemweg 8 eenheid. Voor de
rookgasemissies van de AVI A dam is uitgegaan van de gemiddelde jaaremissies.

AVI A'dam Hemweg

(kg/jaar) Gemiddelde emissie

As 2,1 - 5,8 0,0

Cd 0,1 - 0,1 0,4

Cr 0,0 - 0,0 0,0

Cu 0,1 - 0,3 0,0

Hg 5,0 - 5,0 24,1

Pb 1,5 - 3,1 0,0

Sb 0,0 - 0,0 0,0

Se 3,5 - 3,5 0,0

Zn 16,7 - 19,1 30,4

* Waar een uitstoot van 0,0 kg/jaar staat vermeld, wordt een uitstoot bedoeld die kleiner is dan 0,05 kg/jaar.

De twee bestudeerde conversietechnieken hebben verschillende elektrische
rendementen. De AVI A dam heeft een netto elektrisch rendement van 21% en de
Hemweg 8 eenheid een rendement van 44%. Om de energie-efficiëntie van de
conversietechnieken tot uitdrukking te laten komen, zijn de kwikemissies weergegeven
per kWh, geproduceerd door het verbrande slib. Het op deze manier weergeven van de
resultaten geeft aan dat het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in AVI A dam een
toename in de kwikemissie tot gevolg heeft van 0,09 mg kwik per kWhslib, als hierbij
wordt uitgegaan van de gemiddelde jaaremissies. Wordt voor de berekening de
gemiddelde emissie conform BLA gebruikt dan zou de kwikemissie 0,13 mg/kWhslib

bedragen. Wordt voor de berekening de hoogst gemeten rookgasemissie gebruikt dan
zou de kwikemissie 0,27 mg/kWhslib bedragen. In de Hemweg 8 eenheid zal volgens de
uitgevoerde berekeningen de toename in de kwikemissie 0,21 mg kwik per kWhslib

bedragen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de toename in de kwikemissie bij het
bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de Hemweg 8 eenheid hoger ligt dan die van
de AVI A dam als wordt uitgegaan van de gemiddelde jaaremissies. Echter, deze
gegevens zijn gebaseerd op onzekere bijstookproeven. Tabel 20 geeft een overzicht van
de emissies per kWh aan zware metalen, zoals berekend in deze studie.

Een waarschijnlijke verklaring van de hogere verwijderingsefficiency van zware
metalen van de gasreiniging van de Hemweg 8 eenheid is dat de stofverwijdering door
het elektrofilter bij de Hemweg 8 eenheid op een lagere temperatuur plaatsvindt dan
bij de AVI. Aangezien de verwijdering van zware metalen met name gebaseerd is op
condensatie en verwijdering als vast (stof)deeltje is de temperatuur een belangrijke
factor. Juist voor en in het elektrofilter kunnen zware metalen neerslaan op
condensatiekernen. Bij een lagere temperatuur verloopt dit sneller. Ook de
temperatuurval in de gasreiniging is bij de kolencentrale groter dan bij de AVI.
Mogelijk speelt deze snelle koeling ook een rol in de mate van condensatie. Daarnaast
zal de hoeveelheid stof in de gasstroom een rol spelen. Het is niet onderzocht of de
gasstroom van de kolenboiler een hogere stofconcentratie heeft dan die van de AVI.
Ook is niet bekend of de toevoeging van slib leidt tot hogere stofconcentraties. Deze
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aspecten; condensatie van zware metalen afhankelijk van de temperatuur,
temperatuurval en afhankelijkheid van stofconcentratie vormen interessante vragen
voor verder onderzoek. Mogelijk kan beter inzicht in deze kwesties leiden tot een
geoptimaliseerde bedrijfsvoering van de gasreinigingssystemen.

Tabel 20  Overzicht van de rookgasemissies aan zware metalen door toedoen van het
bijstoken van jaarlijks 78,7 kton rioolwaterzuiveringsslib in de
afvalverbrandingsinstallatie van Amsterdam en de Hemweg 8 eenheid in mg
geëmitteerde zware metaal per kWhslib. Voor de rookgasemissies van de AVI A dam is
uitgegaan van de gemiddelde jaaremissies. Tevens zijn de rookgasemissies vermeld als
was uitgegaan van hoogste waarden van de rookgasmetingen.

AVI A'dam Hemweg

(mg/kWh) Gemiddelde emissie

As 0,04 - 0,10 0,00

Cd 0,00 - 0,00 0,00

Cr 0,00 - 0,00 0,00

Cu 0,00 - 0,00 0,00

Hg 0,09 - 0,09 0,21

Pb 0,03 - 0,06 0,00

Sb 0,00 - 0,00 0,00

Se 0,06 - 0,06 0,00

Zn 0,30 - 0,35 0,26
* Waar een uitstoot van 0,00 mg/kWh staat vermeld, wordt een uitstoot bedoeld die kleiner is dan 0,005 mg/kWh.

Door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib zal er niet alleen een absolute toename
plaatsvinden in de kwik uitstoot van de beide installaties, maar is er ook een toename via
de reststoffen  te verwachten. Deze reststoffen worden nuttig toegepast of gestort. In het
geval dat de reststoffen worden gestort, worden de zware metalen in principe geïsoleerd,
terwijl bij het nuttig toepassen van de reststoffen de zware metalen diffuus worden
verspreid. Het gedrag van de zware metalen in de reststoffen op de stort en bij het nuttig
toepassen, is in deze studie niet bekeken. Verdere studie en een integrale afweging is
gewenst.

Door het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib in de beide installaties zullen de
emissies van zware metalen kunnen toenemen. Echter, deze toename mag niet tot het
overschrijden van de emissienormen leiden. Omdat de emissienormen voor
energiecentrales (BEES-A normen) niet voorzien in een emissienorm betreffende zware
metalen, zijn de berekende emissies vergeleken met de BLA emissienormen. De voor de
AVI  s geldende BLA-emissienorm voor de totale kwik emissie is 0,05 mg Hg/m0

3. Deze
BLA-norm geldt voor een zuurstofpercentage van 11%, terwijl de Hemwegcentrale
werkt met een zuurstofpercentage van 6%. Daarom is de BLA-norm omgerekend naar
deze 6% zuurstof en komt deze voor de Hemweg 8 eenheid uit op 0,095 mg/m0

3.
Worden deze normen vergeleken met de emissies van beide installaties, die optreden bij
het bijstoken slib, dan kan worden geconcludeerd dat de BLA emissienormen voor kwik
niet worden overschreden. Tabel 21 geeft een overzicht van de kwik en cadmium
emissies per m0

3 in vergelijking met de BLA-emissienormen.
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Tabel 21  De totale emissies aan cadmium en kwik per m0
3 van de AVI A’dam en de

Hemweg 8 eenheid in vergelijking met de BLA-emissienormen.
Emissie (mg/m0

3) BLA normen

min. max. (mg/m0
3)

Cd AVI A'dam 0,001 - 0,001 0,05

Hemweg 8 0,000

Hg AVI A'dam 0,006 0,05

Hemweg 8 0,002

* Waar een uitstoot van 0,000 mg/m0
3 staat vermeld, wordt een uitstoot bedoeld die kleiner is dan

0,0005 mg/m0
3

Alle genoemde waarden zijn gebaseerd op prestatiegegevens van de AVI A’dam en de
Hemweg 8 eenheid. Echter, onzekerheden in metingen, analysis, etc., nopen tot
voorzichtigheid. Daarnaast is er nog nauwelijks ervaring met grootschalige
bijstookproeven met rioolwaterzuiveringsslib. Meerdere praktijkproeven zijn voor
nauwkeurige inschattingen dan ook gewenst. Een andere onnauwkeurigheid is de
hoeveelheid kwik in de te verwachten rioolwaterzuiveringsslib. Op langere termijn is
het te verwachten dat de kwikconcentratie in het slib zal afnemen door het afvangen
van kwik bij tandartspraktijken.

Als het bijstoken van rioolwaterzuiveringsslib wordt toegespitst op kwik dan is het
wellicht beter om dit te doen in de AVI A’dam dan in de Hemweg 8 eenheid. Echter,
als naar de resterende zware metalen wordt gekeken, dan scoort de Hemweg 8 eenheid
wellicht beter. Daarnaast moet er rekening worden gehouden dat de Hemweg 8
eenheid meer elektriciteit produceert dan de AVI A’dam, waardoor meer vermeden
emissies optreden, zoals CO2.

Als eindconclusie van deze studie kan worden gezegd dat een duidelijke uitspraak
over de beste conversietechniek voor het verbranden van rioolwaterzuiveringsslib niet
gegeven kan worden. Om tot een duidelijke uitspraak te komen zullen meerdere en
langdurige bijstookproeven in zowel de Hemweg 8 eenheid als de AVI A’dam moeten
worden gehouden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat op
langere termijn de kwikconcentratie in het slib zal afnemen door het afvangen van
kwik bij tandartspraktijken. Indruk is echter wel dat het bijstoken van slib in de
Hemweg 8 eenheid geen substantiële nadelen lijkt te hebben ten opzichte van de AVI
A’dam. Meer praktijkervaring is nodig, maar de indruk bestaat dat de BLA wel wordt
gehaald. Bijstoken van slib in de Hemweg 8 eenheid levert echter wel meer nuttige
energie tegen lagere kosten.
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Bijlage I:  Theoretische verzadigingscurven van zware metalen en hun
chloorverbindingen als funktie van de temperatuur [Reimannn, 1995].
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Bijlage II :  Wijze van rapporteren van de emissiemetingen, zoals uitgevoerd door het
“Gesellschaft für Arbeitsplatz- und Umweltanalytik mbH”. Als voorbeeld de eerste
emissie meting aan lijn 11 op 4 april 1995 [GFA, 1995a]. Voor de som aan zware
metalen in de drie bepaalde fracties, worden de uitkomsten die onder de detektiegrens
liggen als nul beschouwd. Voor de gemiddelde jaaremissies, zoals weergegeven in het
jaarverslag 1995 [GDA, 1996], worden de in drievoud bepaalde emissies van de vier
lijnen op de drie verschillende tijdsstippen met elkaar gemiddeld, waarbij de emissies
die onder de detektiegrens liggen op nul worden gesteld.

Staubgehalt und SM-Konzentration im Reingas, Linie 11 (P 05.01-03);
Bezug: 0 ºC, 101,3 kPa, trocken, normiert auf 11% O2.

GfA-Proben-
bezeicnung

P 05.01

Sammelphase Staubförmig Filtergängig Summe
staubförmig +
filtergängig

Dimension mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

SM

Cd 0,0003 <0,0004 <0,0002 0,0003

Tl <0,0001 <0,0006 <0,0050 A

Summe Cd + Tl 0,0003 A A 0,0003

Hg <0,0001 <0,0016 0,0121 0,0121

Sb 0,0009 <0,0047 <0,0189 0,0009

As <0,0005 <0,0019 <0,0189 A

Pb 0,0034 <0,0019 0,0389 0,0423

Cr <0,0001 <0,0003 <0,0189 A

Co <0,0001 <0,0009 <0,0009 A

Cu <0,0005 0,0040 0,0020 0,0060

Mn <0,0001 0,0007 B 0,0007

Ni 0,0003 <0,0009 0,0395 0,0398

V <0,0002 <0,0009 B A

Sn 0,0009 <0,0047 <0,0095 0,0009

Summe Sb bis Sn 0,0055 0,0047 0,0804 0,0906

Se <0,0012 <0,0189 0,1348 0,1348

Te <0,0012 <0,0047 <0,0189 A

Zn 0,0541 0,0154 0,0254 0,0949

Staubkonzentration: 1 mg/m3

Bei der Bildung der Summenwerte werden nicht nachwiesene SM nicht berücksichtigt
A  SM in den einzelnen Sammelphasen nicht nachweisbar
B  nicht bestimmt


