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Thermische verwerkingstechnieken voor zuiveringsslib in 
vogelvlucht! 

 
 
Er is een groot aantal verschillende thermische verwerkingstechnieken voor communaal 
zuiveringsslib. Hieronder is in vogelvlucht beschreven welke dat zijn en hoe deze zich tot 
elkaar verhouden. Dit overzicht biedt inzicht in de afzonderlijke doelen en procescondities 
van de gebruikte technieken. Dit overzicht is tot stand gekomen in opdracht van de Energie- 
en Grondstoffenfabriek. Dank gaat uit naar Ir. L Korving van adviesbureau Aiforo en manager 
projecten J. Boorsma van AquaMinerals BV. 
 

1. Indeling thermische technieken 
 
De grote hoeveelheid thermische technieken voor verwerking van slib verschillen in de 
gehanteerde procescondities en daarmee ook de beoogde doelen.  
 
Bij de indeling van de thermische technieken zijn twee parameters het meest bepalend: 

1. Mate van toevoer van lucht of zuurstof; 
2. Met of zonder verdamping van water: ofwel onder druk of niet. 

 
De toevoer van lucht of zuurstof helpt om organische stof af te breken en de oxidatieve 
reacties geven energie waardoor geen of minder externe energie hoeft te worden 
toegevoegd. Zonder zuurstof ligt de focus meer op andere doelen: verbeteren van de 
ontwaterbaarheid, productie van kool, olie of gas.  
 
Een belangrijke andere parameter is de keuze om het proces wel of niet onder druk uit te 
voeren. Voor natte afvalstromen als zuiveringsslib kan dat interessant zijn omdat een 
uitvoering onder druk voorkomt dat het water in het slib verdampt. Dit kan nogal schelen in 
de energiebehoefte van de techniek omdat de verdamping van water veel energie kost. De 
verdamping van water bij 100 °C kost bijvoorbeeld 2260 kJ/kg water terwijl de opwarming 
van water onder druk van 25 °C naar 300 °C maar ca. 1240 kJ/kg kost. De druk waaronder 
het proces moet verlopen wordt sterk bepaald door de temperatuur van het proces omdat 
de verzadigingsdruk voor water sterk toeneemt met de temperatuur (Figuur 1). Bij een 
temperatuur van 374 °C en 221 bar wordt het superkritisch punt van water bereikt en is er 
geen onderscheid meer tussen vloeibaar en gasvormig water en is er dus ook geen 
faseovergang meer.  
 
De volgende tabel plaatst de verschillende thermische technieken voor verwerking van 
zuiveringsslib in een matrix met beide parameters als een eerste indeling. De technieken 
onder druk zijn ook ingetekend in de dampdruk curve voor water in Figuur 1. 
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Tabel 1: matrix voor indeling thermische verwerkingstechnieken voor zuiveringsslib 

 Oxidatieve technieken: 
Toevoer van zuurstof/lucht 

Reducerende technieken: 
Geen toevoer van zuurstof of 
lucht 

Atmosferische druk:  
verdamping van 
water 

Verbranding 
Vergassing 

Pyrolyse 

Onder druk:  
geen verdamping 
water 
 

Themista 
Lage druk natte oxidatie 
Hoge druk natte oxidatie 
Superkritische oxidatie 

Thermische druk hydrolyse 
Torwash 
Hydrothermale carbonisatie 
(HTC) 
Hydrothermale liquefactie 
(HTL) 
Superkritisch vergassen 

 

 

 
2. Oxidatieve technieken 

 
2.1 Bij atmosferische druk 
 
Het voordeel van de toevoeging van lucht of zuurstof is dat hiermee een exotherme reactie 
wordt verkregen die dus energie oplevert en daarmee kan het thermische proces zich veelal 
zelf in stand houden. Bij zuiveringsslib ontstaat er zoveel energie dat zelfs met partieel 
gedroogd slib (ca. 40% ds) de verbranding autotherm is. Verbranding van zuiveringsslib vindt 
typisch plaats bij temperaturen van 850-950 °C en daarbij is de conversie van organische stof 
naar gas (met name CO2 en water) volledig. Hogere temperaturen zijn in principe mogelijk 
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Figuur 1: afhankelijkheid van druk en temperatuur en positie van diverse technieken (onder druk) in relatie 
tot de dampdruk curve van water (blauw). Groene technieken vinden plaats onder reducerende 
omstandigheden en rode onder oxidatieve omstandigheden. 
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wanneer gedroogd slib wordt gebruikt, maar boven 1000 °C ontstaat er een risico dat de as 
gaat smelten en daardoor tot aankoekingen leidt in de oven of de stoomketel.  
 
Als minder zuurstof wordt toegevoegd betekent dit dat de verbranding niet meer volledig 
plaatsvindt en in dat geval is er sprake van vergassing. Vergassing levert nog wel zelf energie 
op, maar minder dan bij verbranding. Vergassing van zuiveringsslib moet daarom altijd 
gebeuren met gedroogd slib en dan is een externe warmtebron in principe niet nodig om de 
vergassing in stand te houden. De temperaturen zijn dan vergelijkbaar met verbranding van 
partieel gedroogd slib (850-950 °C). Vergassing levert een laagcalorisch brandbaar gas op 
dat meestal bestaat uit een mengsel van voornamelijk CO, H2 en wat CH4. Het doel van 
vergassing is een brandbaar gas te maken die vervolgens als grondstof kan dienen voor 
bijvoorbeeld productie van hogere koolwaterstoffen (Fischer Tropsch synthese) of die in een 
gasturbine of gasmotor met een hoge efficiency kan worden omgezet in elektriciteit. De 
conversie van de organische stof naar gas is vrij compleet maar niet volledig zodat er nog 
ongeveer 5-10% koolstof in de as aanwezig is.  
 
Ten opzichte van verbranding heeft vergassing de belofte dat de rookgasreiniging 
goedkoper kan zijn en de techniek een hoger energetisch rendement kan halen dan 
verbranding. Beide voordelen ontstaan doordat het te behandelen gasvolume kleiner is (er is 
veel minder lucht bijgevoegd) waardoor de gasreiniging kleiner is en er minder energieverlies 
is via de schoorsteen. Ook is het energetisch rendement van de stoomcyclus die nodig is bij 
verbranding in theorie lager dan wanneer gas in een gasturbine kan worden omgezet in 
elektriciteit. Daar staat tegenover dat het systeem wel een stuk complexer wordt en 
daardoor qua investering meestal toch niet goedkoper is dan bij slibverbranding.  
 
2.2 Onder druk 
 
Een bijzondere situatie is superkritische oxidatie van slib. Met deze techniek kan ook 
ontwaterd zuiveringsslib worden verbrand. Door de verbranding bij hoge druk en 
temperatuur te laten plaatsvinden (dus bij superkritische omstandigheden) wordt voorkomen 
dat er warmte nodig is voor de verdamping van het water. Daardoor kan er dus toch een 
verbranding plaatsvinden van heel nat slib (ingedikt slib) bij relatief hoge temperaturen.  
Een vorm die hierop lijkt is de natte oxidatie van slib. In dat geval is het ingangsmateriaal ook 
nat slib en vindt de oxidatie onder druk plaats waardoor energieverlies door verdamping van 
water voorkomen wordt. De temperatuur is alleen niet zo hoog als bij superkritische oxidatie 
zodat de druk ook navenant lager is. Zimpro was bijvoorbeeld een natte oxidatie techniek 
die plaatsvond bij circa 35 bar en 220 °C). Vartech was een techniek die werkte bij een 
hogere druk en temperatuur (100 bar en 330 °C).). Hoe hoger de druk en temperatuur, hoe 
verder de conversie van de organische stof is naar gassen. Bij de Zimpro installatie was het 
doel vooral slibreductie en een beter ontwaterbare slibkoek (ca. 50% ds) terwijl bij Vartech 
ingezet werd op een conversie van meer dan 80%.  
 
Een bijzondere vorm is nog Themista. Themista is een thermische behandeling die plaatsvindt 
bij 60-80 °C).  bij aanwezigheid van waterstofperoxide als oxidator. Deze aanpak richt zich 
vooral op slibdestructie om zo de vergistbaarheid te verbeteren. Door de relatief milde 
temperatuur is er nauwelijks sprake van drukopbouw in de reactoren.  
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3. Reductieve technieken 
 
3.1 Bij atmosferische omstandigheden 
 
Als in het geheel geen zuurstof of lucht wordt toegevoegd spreekt men van pyrolyse. 
Pyrolyse van een organische stof levert zelf geen energie (kost zelfs wat energie) en de 
warmte moet daarom van buiten worden toegevoerd aan het proces. Daarom vindt 
pyrolyse bij atmosferische omstandigheden ook vrijwel uitsluitend plaats met gedroogd slib 
omdat anders de waterverdamping voor een nog grotere energiebehoefte zou zorgen.  
 
Pyrolyse vindt typisch plaats tussen 300 en 700 °C. Door pyrolyse wordt de organische stof in 
het slib via complexe reacties langzaam gekraakt tot kleinere verbindingen en kool. Bij 
hogere temperaturen en langere verblijftijden wordt vooral een koolrijk residu gevormd en 
pyrolyse gas (een mengsel van voornamelijk CO, CO2, H2 en CH4). Afhankelijk van de 
uitvoering kan de energie-inhoud van het pyrolyse gas genoeg zijn voor de eigen 
warmtevoorziening, maar ook niet meer dan dat. Soms wordt ook een deel van de kool nog 
verbrand voor de energievoorziening. Het koolrijke residu is het beoogde product in dit 
proces. Door de vorming van kool treedt in feite een energieverdichting en dit kan 
interessant zijn voor bijvoorbeeld bijstook in kolencentrales of cementovens. Een heel andere 
toepassing is het gebruik als biochar in de landbouw. Een aandachtspunt is echter wel dat 
de temperaturen wellicht niet hoog genoeg zijn om alle persistente verbindingen af te 
breken.  
 
Bij lagere temperaturen en kortere verblijftijden (typisch enkele seconden verblijftijd, 
zogenaamde flash pyrolyse) verschuift de focus en ontstaan er in feite drie producten: 
pyrolyse olie, kool en gas. Bij flash pyrolyse ligt de focus op de olieproductie en men tracht 
deze productie door de keuze van de omstandigheden te maximaliseren. De korte verblijftijd 
stelt hoge eisen aan een snelle opwarming van de biomassa. De Universiteit Twente 
ontwikkelde hiervoor bijvoorbeeld de rotating cone reactor. Een andere aanpak is te kiezen 
voor pyrolyse onder vacuüm. Dan kan de verwarming langzamer plaatsvinden maar worden 
de gevormde dampen snel afgezogen zodat deze niet de tijd krijgen om verder af te breken.  
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3.2 Onder druk  
 
Er is een grote variatie in technieken die slib thermisch onder druk behandelen in afwezigheid 
van zuurstof. Omdat de behandeling 
plaatsvindt in aanwezigheid van veel 
water noemt men dit hydrothermale 
technieken. Deze technieken verschillen 
vooral in de temperatuur (en daardoor 
druk) waarbij zij plaatsvinden (zie Figuur 
2). Daarnaast zijn er verschillen die het 
gevolg zijn van bijvoorbeeld verblijftijd of 
toevoeging van een katalysator.  
De reacties die bij een hydrothermale 
behandeling kunnen optreden zijn 
complex en kunnen leiden tot 
verschillende producten: opgeloste 
organische verbindingen, olie, kool en gas 
(zie Figuur 3). De verschillende reactiecondities bepalen welke producten voornamelijk 
worden verkregen en daarmee ook het doel van het proces.  

 
Figuur 3: reactiepaden die kunnen optreden tijdens de hydrothermale behandeling van zuiveringsslib (Wang 2019). 
NB: Gasfase reacties die tot de vorming van methaan kunnen leiden zijn niet weergegeven. 
 
Thermische drukhydrolyse (of hydrothermale voorbehandeling) is inmiddels een goed 
ontwikkelde techniek die in Nederland zijn eerste toepassingen heeft gevonden, maar in 
sommige landen (bv. het VK) al veel vaker gebruikt werd. Thermische drukhydrolyse vindt 
typisch plaats bij temperaturen tussen 140 en 180 °C en daar horen drukken bij die liggen  

The further degradation of these dissolved biochemical compounds in
liquid phase to gaseous products appears to be insigni!cant at tem-
perature range 150–250 °C, the limited formation of which may mainly
derived from direct thermal decomposition of organic compounds on
the surface of solid particles, with an activation energy of 63 kJmol!1

[107]. Nevertheless, at higher temperatures, the decomposition of
aqueous phase products is likely one of the major contributors of gas
formation [115]. For hydrochar production, Danso-Boateng et al. [116]
reported that the global kinetics of primary sewage sludge at
140–200 °C is !tted !rst-order with an activation energy of 70 kJmol!1

and higher temperature results in a higher conversion of sewage sludge
to hydrochar.

To date, detailed kinetic models that consider exact initial compo-
sitions, operating conditions and intermediates to further explain the
carbonization process of sewage sludge have been seldom reported,
except the model (Eq. (1)) proposed by Ruyter [28], which allows the
prediction of carbonization progress on the basis of oxygen content and
conditions. An ideal approach for modeling the process chemistry of
hydrothermal carbonization is to generate molecularly explicit models
on the premise of knowledge on molecular compositions of sewage
sludge and products. However, the variety of carbonization products is
in!nite and some individual mechanisms are far from being understood
at present, suggesting a molecular-level model for hydrothermal car-
bonization of sewage sludge still remains challenging.

4. Improvement of dewaterability

It is well known that high moisture content has been one major
obstacle to sewage sludge treatment and utilization and to some extent
determines energetic and economic e"ciencies. Water removal is
therefore a core aspect for safe disposal of sewage sludge or even energy
and resource recovery from sewage sludge. Hydrothermal carboniza-
tion has proved to be an e#ective method to considerably enhance the
dewaterability under low energy consumption [47]. As shown in
Table 3, the water in sewage sludge is removed easily by the established

mechanical technologies after hydrothermal carbonization, the extent
of which is associated with the sludge source, hydrothermal severity
and dewatering conditions. The speci!c resistance to !ltration of sludge
has been found to decrease from 5.43! 1012 to 2.05! 1010m kg!1 at
200 °C for 240min [117] and the Normalized CST also show a decrease
from 16 to 1.2 s L/g TSS at 200 °C for 6 h [118]. This improved me-
chanical dewaterability positively relates to the increase of both reac-
tion temperature and residence time. Reaction temperature, more im-
portantly than residence time, seems to govern the extent to which the
dewatering process occurred. It has been reported that there exists a
threshold temperature of around 130 °C for dewaterability improve-
ment by hydrothermal carbonization for sewage sludge [118]. Re-
sidence time of 30–60min is enough to promote substantial enhance-
ment of sewage sludge dewaterability at temperature of 180–210 °C and
the !nal moisture content of hydrochar can be reduced down to be
lower than 30% by further mechanical dewatering at increased tem-
perature [43]. Hydrothermal carbonization has been currently regarded
as one of the most promising technologies to solve the dilemma of es-
tablished technologies for sewage sludge dewatering, either still with
high moisture content after dewatering run or with high energy con-
sumption.

When hydrothermal carbonization is applied to sewage sludge de-
watering, the resulting excellent mechanical dewatering performance is
linked closely to the thermochemistry occurred in the process, which
leads to a destruction of $oc structures, less hydrophilic functional
groups, small negative surface charge, lower viscosity of water and gas
formation, !nally resulting in the water free (Fig. SIeS3). The con-
version of bound water to free water is signi!cantly facilitated by hy-
drothermal e#ects and free water becomes the main form for moisture
distribution in wet hydrochar as temperature is higher than 180 °C [41].
Although hydrothermal carbonization causes a signi!cant reduction of
sewage sludge particle size which to some extent probably deteriorates
the dewaterability, the viscosity reduction of water with increasing of
temperature gives rise to a chance to counteract this deterioration of
dewaterability by mechanical dewatering at increased temperature

Fig. 11. Simpli!ed reaction pathways for hydrothermal carbonization of sewage sludge [12,15,111,112].

L. Wang, et al. 5HQHZDEOH�DQG�6XVWDLQDEOH�(QHUJ\�5HYLHZV���������������²���
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 9.1 HYDROTHERMAL TREATMENT TECHNOLOGIES 253

PART II PRIMARY PROCESSES

Hydrothermal pretreatment employs low temperatures usually ranging from 150 to 250 °C. 
When lignocellulosic biomass is treated under these conditions, hemicellulose and lignin are 
dissolved and a portion of cellulose gets decomposed [1]. This is basically a physical phe-
nomenon, and the chemical reaction is rather limited unless the reaction conditions are very 
harsh. This treatment is often employed for the saccharification of cellulose in lignocellulosic 
biomass [2–9], or for an increased biomethanation reaction rate. The pressure should be satu-
rated or higher for the liquid phase to be maintained.

Hydrothermal carbonization employs temperatures from 200 to 300 °C. This treatment makes 
biomass less hydrophilic and dewatering becomes easier. Occasionally, carbonaceous products 
are suspended in the liquid water phase and the slurry itself is used as fuel. Sometimes, this 
technology is employed for dewatering to facilitate feedstock drying. The byproduct of this 
treatment is water and organic acids, which need to be treated or used as antibacterial reagents.

Hydrothermal liquefaction, also called direct liquefaction, employs temperatures ranging 
from 250 to 350 °C [10]. The product of this technology is oil, similar to the heavy oil obtained 
from petroleum. The oil is obtained in the phase separate from water and can subsequently 
be used as fuel.

Hydrothermal gasification employs high temperatures, ranging from 350 to 700 °C [11–13]. 
The main product is fuel gas composed of H2, CH4, and CO2. Owing to the higher reaction 
temperature, hydrothermal gasification proceeds much faster, and complete decomposition is 
achieved. This is a characteristic feature of hydrothermal gasification in comparison with other 
hydrothermal treatments. One of the problems of other hydrothermal treatments is the difficulty 
of by-product treatments. Hydrothermal treatment often produces undesirable  by-products 
that occasionally are dissolved in the water phase, but hydrothermal gasification usually de-
composes biomass into gas with a conversion above 0.8. The amount of organic compounds in 
the effluent water is low, and post-treatment is not needed or can be carried out easily.

The target feedstock of hydrothermal gasification is wet biomass. Other biomass can also 
be employed. However, when biomass is not wet, conventional gasification technologies 
using downdraft, updraft, fluidized beds, or entrained flow gasifiers are available. When 
feedstock is wet or has a moisture content higher than 80 %, conventional thermal gasifica-
tion cannot be effectively employed. When wet biomass is heated for the thermochemical 
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Figuur 2: verband tussen temperatuur en druk voor diverse 
hydrothermale technieken (Matsumura 2015) 
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tussen 4 tot 10 bar. Thermische drukhydrolyse richt zich vooral op het hydrolyseren van het slib 
zodat het beter vergistbaar en ontwaterbaar wordt. Hierdoor wordt meer biogas verkregen 
en wordt een groot deel van het slib afgebroken in de gisting. In feite worden via deze 
techniek hydrolyse processen versneld en versterkt die normaal ook al in de gisting 
plaatsvinden. In sommige landen die het slib naar de landbouw brengen is de sterilisatie die 
door de temperatuurbehandeling plaatsvindt een belangrijk bijkomend doel. In Nederland is 
dit niet van belang en daarom wordt hier veelal alleen het moeilijk vergistbare secundaire 
slib behandeld. In het buitenland wordt ook primair slib meegenomen vanwege de 
gewenste sterilisatie. Sterilisatie (of pasteurisatie) is ook mogelijk bij lagere temperaturen (rond 
ca. 80 °C) en kan ook een effect hebben op de vergistbaarheid en ontwaterbaarheid van 
het slib. Dit is bijvoorbeeld het principe achter Thermphilly.  
 
Boven de 200 °C verandert het karakter van de chemische reacties die plaatsvinden van 
hydrolyse naar meer carbonisatie reacties. In het temperatuur gebied van 200-250 °C spreekt 
men meestal van hydrothermale carbonisatie (HTC). De organische stof in het slib wordt dan 
omgezet in koolachtige bestanddelen die zich goed mechanisch laten ontwateren tot wel 
50-60% droge stof. Als eindproduct (eventueel na nadroging) ontstaat dan een hydrochar 
(ook wel biochar) die net als de kool bij pyrolyse potentieel afgezet kan worden in de 
landbouw of als energiedrager. Voor de Torwash techniek is gekozen voor een 
temperatuurgebied van 180-220 °C die net tussen thermische drukhydrolyse en 
hydrothermale carbonisatie in ligt. De focus bij Torwash ligt meer op maximale ontwatering 
zonder poly-elektrolyt en minder op het verkrijgen van een koolproduct. Doordat de 
condities iets minder extreem zijn is de opgeloste organische stof in het rejectiewater in 
ontwatering mogelijk ook iets beter vergistbaar dan bij HTC.  
 
Hydrothermale liquefactie (HTL) vertoont grote overeenkomsten met hydrothermale 
carbonisatie qua temperaturen en drukken. Veelal liggen de temperaturen en drukken iets 
hoger. Daarnaast zijn de verblijftijden korter zodat de carbonisatie niet volledig is waardoor 
olie en teerachtige verbindingen worden gevormd die het doel zijn van deze insteek. Soms 
wordt ook een katalysator (vaak kali-zouten) toegevoegd om de reactie te bevorderen.   
 
In het uiterste einde van het spectrum ligt hydrothermale vergassing ofwel superkritische 
vergassing. Zoals de naam al zegt ligt de focus hier op het maken van een gas en vergassing 
vindt typisch plaats bij temperaturen tussen 500-700 °C, dus boven het superkritische punt van 
water. Door toevoeging van een katalysator kunnen de temperaturen voor de vergassing 
verlaagd worden tot in de buurt of zelfs onder het superkritische punt.  
 
Vanwege de aanwezigheid van veel water tijdens het proces ontstaat een hoogcalorisch 
gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit H2, CH4 en CO2. Bovendien is de conversie van de 
organische stof vrij volledig waardoor een minerale as ontstaat met weinig organische stof. 
Onder deze omstandigheden veranderen veel eigenschappen van water: het heeft dan 
zowel het karakter van een vloeistof als van een gas. Hierdoor worden zouten die normaal 
goed oplosbaar zijn slecht oplosbaar en lossen organische verbindingen juist goed op in 
water.   
 
Overzicht 
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De beschrijving in de voorgaande paragrafen laat zien wat de verschillen en 
overeenkomsten zijn tussen de verschillende thermische technieken. Er zijn veel verschillende 
insteken mogelijk en het beoogde product en/of het doel van de slibverwerking zal bepalen 
welke techniek het beste past. Dit kan sterk afhangen van de waardeketen die te realiseren 
is met de producten die de verschillende technieken bieden. Hydrothermale carbonisatie 
heeft bijvoorbeeld alleen zin als er ook daadwerkelijk een interessante afzet is voor de 
hydrochar die gemaakt wordt. Daarnaast bevinden de verschillende technieken zich in 
verschillende ontwikkelingsstadia wat ook invloed kan hebben op de keuze voor een 
techniek. 
 
De tabel op de volgende pagina geeft een samenvatting van de verschillende technieken, 
de producten en de doelen die van deze technieken nastreven. Tevens is aangegeven welk 
type slib de technieken kunnen accepteren.  
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Tabel 2: overzicht van de verschillende thermische technieken 
Conditie Zuurstof Thermische 

behandeling 
Temperatuur 
(°C) 

Producten Hoodddoel Voeding TRL 
niveau 

Atmosferisch Oxidatief Verbranding 850-950 As Volledige 
mineralisatie. 
Destructie 
organische 
verontreinigingen 

Partieel 
gedroogd 
of 
gedroogd 
slib 

9 

  Vergassing 850-950 Laagcalorisch 
gas en as 

Hoger 
energetisch 
rendement 

Gedroogd 
slib 

8-9 

 Reducerend Pyrolyse 400-600 Kool en 
eventueel 
pyrolyse olie 

Omzetting in een 
koolproduct of 
olie 

Gedroogd 
slib 

8-9 

Onder druk Oxidatief Lage druk 
natte oxidatie  

150-250 Slibkoek met 40-
50% ds 

Organische stof 
reductie en 
verbetering 
ontwatering 

Ingedikt 
slib 

9 

  Hoge druk 
natte oxidatie 

250-400 As, opgeloste 
organische stof 
(VFA) 

Organische stof 
afbraak 

Ingedikt 
slib 

7-8 

  Superkritische 
oxidatie 

550-750 As, water Volledige 
mineralisatie. 
Destructie 
organische 
verontreinigingen 

Ingedikt 
slib 

7-8 

 Reducerend 
(hydro-
thermaal) 

Thermische 
drukhydrolyse 

140-180 Gehydrolyseerde 
organische stof 

Verbetering 
slibgisting en 
ontwaterbaarheid 
(sterilisatie) 

Ingedikt 
slib 

9 

  Torwash 180-220 Ontwaterde 
slibkoek (50% ds) 

Verbetering 
ontwatering, 
omzetting in 
energiedrager 

Ingedikt 
slib 

5-6 

  Hydrothermale 
carbonisatie 

200-250 Hydrochar Verbetering 
ontwatering, 
omzetting in 
energiedrager 

Ingedikt 
slib 

7-8 

  Hydrothermale 
liquefactie 

200-370 Olie en 
teerproducten 

Omzetting in olie 
of teer 

Ingedikt 
slib 

6-7 

  Superkritische 
vergassing 
(Hydrothermale 
vergassing) 

500-700 Hoogcalorisch 
gas en as 

Mineralisatie en 
productie 
hoogcalorisch 
gas 

Ver 
ingedikt 
slib 

5-6 

 
Referenties 
Matsumura, Yukihiko. Hydrothermal gasification of biomass. In: Recent Advances in Thermo-
Chemical Conversion of Biomass. Elsevier, 2015. p. 251-267 
Wang, L., Chang, Y., & Li, A. (2019). Hydrothermal carbonization for energy-efficient 
processing of sewage sludge: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 108, 
423-440. 
 
Meer informatie 
Meer informatie is verkrijgbaar bij J. Boorsma (boorsma@aquaminerals.com) en L. Korving 
(info@aiforo.nl) 
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