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Bezoek rwzi Mannheim 

Rwzi Mannhein : capaciteit ca. 750.000 i.e. 

De rwzi bestaat uit een voorbezinktank en een nitrificatie/denitrificatie. 

Ca. 20% van het effluent wordt behandeld in een actiefkoolfilter. 

Primair en secundair slib wordt met centrifuges ingedikt tot 10% ds. Vervolgens wordt het slib 

mesofiel vergist. De verblijftijd bedraagt 50 dagen. Na vergisting wordt het slib ontwaterd in 

centrifuges. Het ontwaterde slib wordt vervolgens gedroogd in twee thermische slibdogers 

(fabricaat: KHD).  De totale slibproductie bedraagt 10.000 ton ds/j. Momenteel worden de korrels 

afgezet naar de cementindustrie (ca. 70 euro/ton korrels). 

Firma Kopf Syngas 

Mannheim heeft besloten tot een proef met slibvergassing. Redenen : hoge kosten voor afzet van 

korrels naar cementbedrijf, eigen slibverbranding vergunningstechnisch bezwaarlijk: erg veel 

vergelijkbare activiteiten in omgeving. 

In de installatie kan ca. 5.000 ton korrels worden verwerkt. De installatie bestaat uit een 

wervelbedvergasser en een koeling. De korrels (ca. 96% ds) worden in de koelersectie ingevoerd  

(130-150 C).  In eerste instantie worden de korrels gebruikt om het teer en andere vluchtige 

organische uit de luchtstroom uit de vergasser te verwijderen. De korrels worden vervolgens de 

vergasser ingevoerd en bij een temperatuur van ca. 850 – 880 C onder zuurstofarme condities 

vergast. Hierbij komt een energierijke synthese gasstroom vrij die naar de koelsectie wordt 

afgevoerd. De anorganische restfractie wordt uit de vergasser afgevoerd. 

De afgassen uit de installatie worden in een tweetraps wasser ontdaan van H2S en NH3. De 

teerfractie wordt met een afscheider teerresten verwijderd. 

De installatie heeft nog onvoldoende bedrijfstijd om een uitspraak te kunnen doen over de 

beschikbaarheid. Doelstelling is wel om lager in kosten uit te komen dan de huidige afvoer naar de 

cementindustrie. 

Het syngas zal als eerste in de droger worden gebruikt. Gebruik in de WKK is nog niet aan de orde. De 

fabrikant van de WKK (MWM) kan op basis van analysegegevens van het syngas beoordelen of dit 

mogelijk is. 

http://www.biowkk.eu/index.php


Het biogas uit de slibgisting wordt doorgeleverd aan het energiebedrijf. Er is een afspraak gemaakt 

waarbij de rwzi de warmte krijgt en de elektriciteitsopbrengst gelijk verdeeld wordt over beide 

partijen. Het energiebedrijf is verantwoordelijk voor de WKK.   

Kosten van de installatie : ca. 5 miljoen euro of 7,5 miljoen. Energetisch rendement is ca. 70%. Open 

vragen : wat gebeurt er met kwik, is de as nog afzetbaar, zijn er nog kansen voor P-winning? In 

hoeverre is deze as vergelijkbaar met verbradingsas. 

Zie ook:  http://www.kopf-verw.de/kopf-gruppe.html 

 

29 september 

Bezoek aan rwzi Heidelberg 

Rwzi Heidelberg kenmerken: 

- 360.000 ie’s 

- Chemische defosfatering, voordenitrificatie en nitrificatie 

- Primair slib gravitair ingedikt, secundair slib met centrifuge wordt ingevoerd in de gisting : 7% 

ds. Hoger ds% kan niet omdat de druk in de toevoerleidingen te hoog oploopt.  

- Nieuw gistingsconcept:  ontwikkeld samen met Frauenhofer Instituut. Totaal al 5 of 6 

installaties in bedrijf. 1e gisting in hoogbelaste propstoom mesofiele gisting (5 dagen). Gisting 

voorzien van 6 bodemplaten met gaatjes (2,5 cm). Slib wordt onderin ingevoerd, onderin 

biologische hydrolyse, midden verzuring en bovenin methaanvorming. Menging wordt 

daarnaast nog bevorderd door vanuit een trechter van 30m3 met een pomp gedurende korte 

tijd onderin de reactor te pompen. Bij stilstand vult de leiding en de trechter weer met slib. 

 2e gisting in mesofiele vergisting (ca. 20 d). Inmiddels circa 8 – 01 jaar in bedrijf. 

Er wordt een OS-afbraak gemeld van 60%, de biogasproductie is verhoogd, het pe-verbruik is 

sterk verlaagd en de ds-% ontwaterd slib is verhoogd van 25 naar 30%. 

- Studie behandeling centraatwater  gericht op N:  o.a. Demon en strippen. Strippen was 

goedkoper, maar de enige aanbieder gaf (te) ruime bedrijfskosten op. 

- Keuze voor Demon. Levering door de firma Stulz. De slibontwatering is 4,5 dag tijdens 

daguren in de bedrijf. De cycloon heeft een belangrijke functie : selectief kan het aandeel 

nitraatvormers laag worden gehouden. 

http://www.kopf-verw.de/javasc


 

Afdrukken van beide presentaties zijn bijgevoegd. 

 

 

MWM 

6 maanden leveringstijd 

Capaciteiten van 400 – 600 – 800 kWe. 

WKK-keuze goed afstemmen op keuze voor biogas of aardgas en de emisie-eisen. 

Om hoog rendement te kunnen halen is voorbehandeling van biogas noodzakelijk :  verwijdering van 

vocht, siloxanen, H2S. 

Info : www.mwm.net 

 

Namens alle deelnemers opgesteld door Ad de Man 
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