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onderwerp : Voortgang Luierrecyclingsinstallatie

Geachte relatie,

Graag informeren wij u over de voortgang in realisatie van onze luierrecyclinginstallatie,
kortweg ook wel ook wel de LRI genoemd.

Wat is er zoal gebeurd?
Medio december 2018 is de LRI opgestart. Eerst middels een 'koude' en vervolgens 'warme'
inbedrijfstelling. Dit moest zorgvuldig gebeuren, omdat de reactor met hoge temperaturen
(circa 260°C) en hoge druk (44 bar) werkt. Bij aanvang zijn allerlei testen uitgevoerd gericht
op het verkleinen van de luiers, het mengen met zuiveringsslib en het verpompen van het
mengsel naar de reactor. Op basis van de opgedane ervaringen is de procesbesturing verder
ingericht en aangepast. Vervolgens zijn praktijktesten uitgevoerd met verschillende belasting
van de reactoren met verschillende mengverhoudingen (slib/luiers). Daarbij is tevens
proefondervindelijk onderzocht welke vullingsgraad haalbaar is en welk behandelingsproces
in de reactor het gewenste resultaat oplevert. Vervolgens is de focus komen te liggen op het
ledigen van de reactor en het beoordelen van de kwaliteit van de vrijkomende materialen.
En dat alles in de vorm van een iteratief proces.

Het proces van de luierverwerking verloopt grofweg als volgt:
. verkleinen van luiers, het mengen met zuiveringsslib, het voeden in de reactor;
. verwarmen en op druk brengen van het mengsel in de reactor;
. afkoelen, drukvrij maken van de reactor en het ledigen van de reactor;
. afzeven van de vrijkomende plastics en afvoeren van de overgebleven slurry;
. productie van biogas in de naastgelegen waterzuivering en biobrandstof uit digestaat.

De gehele installatie heeft ARN in samenwerking met Elsinga Beleidsplanning in eigen beheer
ontwikkeld en opgeschaald. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de technologie doet
waarvoor deze is bedacht: luiers worden veilig gerecycled in herbruikbaar plastic en uit de
slurry wordt biogas en biobrandstof geproduceerd. Maar dat neemt niet weg dat
verbeteringen noodzakelijk zijn om voldoende recyclingcapaciteit te behalen.
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Problemen waar wij tegen aan gelopen zijn
Hoewel wij dit liever anders zouden zien, is het - omdat wij immers een volstrekt nieuwe
techniek toepassen - niet geheel onverwacht dat nog niet alles op onderdelen goed
functioneert. Bij het invoeren van het mengsel uit de reactor in de nabewerkingsinstallatie
(zeefinstallatie) om het materiaal daar te scheiden in plastics en slurry, deed zich het
probleem voor dat de reactor niet geleidelijk gelost kan worden, omdat het materiaal dan te
snel afkoelt om gelijkmatig te kunnen worden gezeefd (vanwege stalling van de
kunststoffen). Om die reden moet de reactor in één keer gelost worden, waardoor de
zeefinstallatie fysiek werd overbelast. Dit probleem was niet voorzien en moest eerst
worden opgelost alvorens de productie verder gecontinueerd kon worden.
Vervolgens bleek de stoompakking, die ervoor zorgt dat de doorvoering van het roerwerk
drukdicht is, stoom door te laten.

Duidelijk is geworden dat de resultaten die eerder met de proefreactor zijn behaald (nog)
niet één op één vertaald kunnen worden naar de demo-reactor. De tijd die nodig is voor een
volledig proces (waaronder opwarmen, mengen, hydrolyseren, afkoelen) is langer dan
verwacht, waardoor de productiecapaciteit nog niet op peil is. De oorzaak hien/oor wordt
gezocht in twee onderdelen (processtappen):
l. De duur van het mengproces

Het mengsel van luiers en rioolslib moet in de reactor gelijkmatig en zo snel mogelijk
gemengd worden met de ingevoerde stoom om een volledige hydrolysatie (splitsing) te
verkrijgen. Dit verloopt (nog) niet optimaal. Om hier verbetering in aan te brengen is
enerzijds een aanpassing gepleegd aan de reactor en anderzijds wordt meer in detail
onderzocht hoe de te mengen massa zich in de reactor gedraagt.

2. Het afkoelproces
De inhoud van de reactor wordt afgekoeld door de druk in de reactor te verlagen.
Tijdens het verlagen van de druk doet zich het risico voor van 'opkoken': door opkoken
wordt materiaal uit de reactor als het ware meegesleurd in het lossysteem. Dat is
vanzelfsprekend ongewenst. Wij werken momenteel hard aan het verkorten van de tijd
die gemoeid is met het afkoelen.

Hoe nu verder?

De betrokken medewerkers zijn zeer gemotiveerd om van dit project een succes te maken en
geloven, net als de directie, in een goede afloop. Ook de markt blijft aandringen op
oplossingen voor de afzonderlijke verwerking van luiers; er bestaat nog steeds heel veel
belangstelling om luiers bij ARN ter verwerking te mogen aanbieden.
Voor de komende periode is een uitvoerig stappenplan uitgewerkt om gefundeerd te komen
tot een finale beoordeling van het project, te weten opschalen naar drie reactoren, of het
inzetten dan wel op andere wijze benutten van de bestaande reactor.

Uiterlijk april 2020 zal de directie hierover een besluit nemen, waarbij drie belangrijke
dimensies van het project beoordeeld moeten worden:
. het naar behoren technisch en milieuhygiënisch functioneren van de installatie;
. de kwaliteit van de outputstromen (slurry en kunststoffen);
. de financiën, waaronder beperking van risico's gerelateerd aan de afvalstoffenbelasting.
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Na deze evaluatie valt de definitieve beslissing of wij met een sluitende businesscase kunnen
opschalen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nadere vragen hebben, dan verzoek ik u contact op te nemen met de heer
Jacob Vermeulen (i. vermeulen(5)arnbv. nl).

Met vriendelijke groet,

ARN B.V

G. HJ.P. vanGorkum

Algemeen Directeur

Wilt u meer weten? Kijkt u dan op onze website: http://www. vanluiernaargrondstof. nl


