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ROERDROGER
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Ideaal voor het drogen van slurrie, digestaat,
zuiveringsslib en industriële biomassa. 1
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WAAROM EEN DROGER?
DE TAAK
Met de komst van biogasinstallaties begin
jaren 90 van de afgelopen eeuw werd de
boer geconfronteerd met de noodzaak het
ontstane digestaat als vloeibare of vaste
stof uit het fermentatieproces van biomassa
te halen en economisch slim af te voeren.
Deze taak namen de exploitanten van
zuiveringsinstallaties al snel op zich, omdat
de toenemende hoeveelheid zuiveringsslib
niet onbeperkt lang in de opslag kon blijven.
Omdat deze vochtige reststof een hoog
gehalte aan SFK-bestanddelen (stikstof,
fosfor, kalium) bevatte, lag het voor de hand
dit substraat als eersteklas mest over het
land uit te strooien. Maar zuiveringsslib
bevat ook vaak schadelijke stoffen en
daarom is het wettelijk niet mogelijk de stof
op deze manier af te voeren.

Voor alle biomassa geldt: hoe minder
water het bevat, des te beter is het
voor het transport. Een professionele
droging resulteert in een gewichts- en
volumevermindering van bijna 80 % van
het betreffende materiaal. Bij zuiveringsslib
verhoogt het droogproces ook de
verbrandingswaarde.
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Dit is h nnen zien:
eruit zou ku

• Bepaal de overtollige warmte
• Gebruik subsidiabiliteit
• Opslagruimte besparen,
Noodkoelfunctie en transportkosten
• In de handel brengen van meststoffen en
Brandstof als droogproduct

Bouwen aan een duurzame
winstgevende nieuwe zaak!
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DE OPLOSSING:
ROEREND DROGEN
Het te drogen materiaal wordt in vloeibare
of vaste vorm naar de droger geleid.
Het vulvolume in de droger wordt met
een geïntegreerde weegschaal onder de
droogbak en met een sensor bewaakt.
In de droogbak mengen twee horizontaal
geplaatste roerwerken, die langzaam
tegenovergesteld aan elkaar draaien
(2-4 omwentelingen per minuut), het
te drogen materiaal continu. Met de
inlaatluchtventilator wordt buitenlucht
aangezogen en vervolgens via een
warmtewisselaar geleid. Een externe
warmtebron zorgt voor warm water voor
de warmtewisselaar.
De zo verwarmde lucht wordt door het
luchtkanaal en door de groefbodem
(zie afb. volgende pagina) in het te drogen
materiaal geblazen. Deze groefbodem in het
onderste bereik van de droogbak is uitgerust
met een automatisch reinigingsproces.
De groefbodem waarborgt dat de toevoer
van de drooglucht in het te drogen materiaal
onder een lage weerstand plaatsvindt.
Omdat het te drogen materiaal continu
wordt gemengd, kan de drooglucht goed
stromen en ontstaat tegelijkertijd een groot
oppervlak, wat het effectief onttrekken van
vocht garandeert.

Het grootste oppervlak wordt in de droogbak
bereikt wanneer de vulstand de roerassen
raakt. Wanneer deze maximale vulstand
bereikt is en het te drogen materiaal de
ingestelde droogheidsgraad heeft, wordt
een derde van dit maximale vulvolume
uitgestoten. Tweederde blijft als basisvolume
in de droogbak achter. Dit al gedroogde
basisvolume wordt stapsgewijs in kleine
hoeveelheden aangevuld met nieuw, nog te
drogen materiaal. Zo groeit het vulvolume
weer aan tot de maximale stand. Door steeds
te mengen en door het toevoegen van kleine
hoeveelheden nieuw te drogen materiaal
ontstaat een homogene massa die niet
klontert.
Het droogproces is daarom een continu
proces, de materiaaluitstoot gebeurt echter
niet doorlopend.
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ROERDROGER
GERINGE SLIJTAGE.
DUURZAAM.
BESTE TROCKNUNGSTECHNIK

Dat is briljant!
... hoe ziet de machine er dan uit?
“Huwelijk” droogkamer
en container in de fabriek
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HET PRODUCT
Afvoerluchtbuis
Droogbak,
hier 7 m lang
Inlaatluchtfilter met
erachter gelegen blazer

Warmwatervoorziening
(VL/RL) met waterpomp

Warmtewisselaar
circulatiepomp inbegrepen

Groefbodem met
reinigingsmechanisme

Roerwerken

Heteluchtkanaal (optioneel
met automatische reiniging)
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Gewichtsregistratie viaWeegcellen onder de Voeten

en
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Containerbouw
weerbestendig

Made in Germany

Dat bevalt
me !

Toevoeging van H2S04 (20%)
om de ammoniak te binden
in het gedroogde materiaal

Filterzakken met schudmechanisme voor
het automatische reinigingsproces

Invoer voor vaste of vloeibare biomassa
(bijv. slurrie, digestaat, zuiveringsslib enz.)

Aandrijving van de roerwerken

Schroefboor voor uitstoot

Afvoerschroef,
Watergehalte sensor

Hydraulisch aggregaat en
Sensoren
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AFVOERLUCHTBEHANDELING
DOOR INNOVATIEVE
STOFFILTERTECHNIEK
Via een op de droogbak gemonteerde
stoffilterinstallatie wordt de afvoerlucht
continu gereinigd. Het stof en de daaraan
gebonden onaangename luchtjes blijven aan
de filterzakken “hangen” en vormen daar
een zogenaamde filterkoek. Deze filterkoek
groeit tijdens het droogproces en verhoogt
de luchtweerstand, zodat de tegendruk in de
droogbak stijgt.
Bereikt deze tegendruk nu een vastgestelde
drempelwaarde, dan wordt de automatische
filterreiniging in gang gezet. Hiervoor wordt
de blazer kort in vermogen teruggebracht en
worden de filterzakken geschud. De filterkoek
valt in de droogbak en wordt hier in het nog
vochtige drooggoed gemengd.
De door de filterzakken gereinigde en met
water geladen afvoerlucht wordt via de
afvoerluchtkamer aan de omgevingslucht
afgegeven. Om de effectiviteit van de
filterzakken te garanderen mogen de vezels
van het te drogen materiaal niet langer zijn
dan 5 cm.
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UITSTOOT VAN HET
GEDROOGDE MATERIAAL
Het gedroogde materiaal wordt uit de droogbak gestoten, wanneer de bovenste vulstand
en de vooraf opgegeven droogheidsgraad
zijn bereikt. De droogheidsgraad wordt met
een vochtsensor gemeten en kan tussen de
70 % en 100 % droogsubstraatgehalte
worden ingesteld. De geïntegreerde weegschaal bewaakt het vulvolume in combinatie
met niveausensoren.
De roerwerken mengen het materiaal niet
alleen continu, maar zorgen met de sikkelvormige transportelementen (schoepen) ook
voor een horizontale circulatie van het te
drogen materiaal in de droogbak en dus voor
een homogeen geheel.
Met deze functie wordt de vulhoogte in de
volledige bak op één niveau gehouden, zodat
een aan de zijkant aangebrachte schroefboor
voor de uitstoot voldoende is om de
droogbak te legen. De uitstootvoortgang
loopt zolang het te drogen materiaal met de
ingestelde restvocht aanwezig is, of wanneer
de minimumstand wordt bereikt.

Kijkje in de droogbak
met de beide roerwerken
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de indruk!
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DE REGELPROCESSEN
De omvangrijke regelprocessen van de
droogtechniek worden via innovatieve
software en visualisering eenvoudig,
duidelijk en bedienbaar weergegeven.
De hardware bestaat uit standaard
industriële componenten met een zeer lange
beschikbaarheid van reserveonderdelen.
Alle procesgegevens worden verzameld
en continu bijgehouden. Alle belangrijke
functies kunnen in grafieken geanalyseerd
en zo nodig geoptimaliseerd worden.
Het regelproces stelt de efficiënte droging
te allen tijde veilig.

Ja ‘ dit is wat ik zoek!
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DIE RHINO-FAMILIE
Onze RHINO-drogers zijn verkrijgbaar in vier
afmetingen en drie marktvariaties
RHINO

3 000

RHINO

5 000

RHINO

7 000

RHINO

1 0 000

Made in Germany

De verschillende zwaarten in biomassa
(met name gewicht) in het droogproces
maken een geoptimaliseerd product voor
digestaat of zuiveringsslib alleen mogelijk
bij steeds verschillende en daardoor
aangepaste uitrustingen in de droger.

voor de marktsegmenten Landbouw,
Gemeente en Industrie.

HET INSTALLATIEOPPERVLAK:
HOE VEEL PLAATS HEEFT EEN RHINO-DROGER NODIG?
Onze droogmachine wordt altijd goed
verpakt op uw terrein geleverd, beter
zelfs: stevig ingebouwd in een standaard
zeecontainer van 12,20 m lang, 2,50 m
breed en 2,90 m hoog.
De RHINO-droger is met de gemonteerde
filterinstallatie meegerekend 5,06 m hoog
en plus afvoerluchtbuis kan hij 12 m lang
worden.

Bovendien moeten de toegangsdeuren aan
beide zijkanten op een afstand van twee tot
drie meter toegankelijk zijn voor onderhoud
en reparatie. De containers moeten op een
betonplaat of een strookfundering staan.

Onze RHINO is weerbestendig en
plaatsbesparend, een buitenopstelling is
daardoor ideaal. U hoeft dus geen extra hal
te bouwen!
Onze RHINO's hebben allereerst plek nodig
in overeenstemming met hun eigen massa
(zie tabel).

Afmetingen in m
Lengte

Breedte

Hoogte*

RHINO 3 000

12,20

2,50

5,73

RHINO 5 000

12,20

2,50

5,73

RHINO 7 000

12,20

2,50

5,73

RHINO 10000

19,20

2,50

5,73

*(zonder afvoerluchtbuis)

Biogas Alerheim OHG, Alerheim (Bayern),
Twin unit RHINO Agrar 7. 000
Aansluitingen ter plaatse
• Huidige
• Internet (Netwerk)
• Watertoevoer en -afvoer
• Voederdrogend substraat
• Ontlading
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RHINO LANDBOUW

Johannes Miermann Biogas, Bottrop-Kirchhellen (NRW)

Biogas Rehau GmbH & Co. KG,
Monheim (Bayern)

„De eerste drogerrtrouw.“
echt ve
die ik (klant
biogas, 2016)

AFVOERLUCHTBEHANDELING DOOR HET
OMZETTEN VAN AMMONIAK IN AMMONIUMSULFAAT
Door middel van een slangsysteem wordt de slurrie
of het digestaat in een instelbare zwavelzuuroplossing van 20 % toegevoerd. Zwavelzuur en ammoniak
hebben een zeer hoge responsiviteit (affiniteit). De in
het droogsubstraat opgenomen ammoniak gaat in
de afvoerluchtstroom tot aan de filterzakken een
volledige reactie aan met het binnendruppelende
zwavelzuur en wordt ammoniumsulfaat.
Omdat de aan de filterzakken gevormde filterkoek
door de automatische filterreiniging regelmatig in
de droogbak wordt teruggevoerd, blijven de totale
toevoerstoffen van het ingevoerde droogsubstraat
naar het uitgevoerde, gedroogde materiaal
behouden.
Er ontstaat een biologische mest zonder de
accumulatie van een ammoniumsulfaatoplossing
(ASO) met de noodzaak voor een opvangtank.
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RHINO GEMEENTE

Zo kan het er
ook bi j ons uitzien...

AFVALLUCHTBEHANDELING DOOR EEN CHEMISCHE GASWASSER
Bij het drogen van zuiveringsslib wordt de afvoerlucht in een chemische gaswasser gereinigd.
Hierbij wordt de afvoerluchtstroom door een met zwavelzuur verzuurd watermembraan geperst.
Het ammoniak uit de afvoerlucht wordt eruit gewassen en in een eronder geplaatste container
als ammoniumsulfaatoplossing (ASO) opgevangen. Naast het ontstaan van ammoniak kunnen
er locatieafhankelijke vereisten zijn aan de concentratie onaangename geuren. In dit geval is
waarschijnlijk de extra bouw van een biofilter om de geurintensiteit te neutraliseren nodig.

Ruimtebesparende constructie van een complete zuiveringsslibdrooginstallatie,
Materiaaldoorvoer tot 8000 t/a
OPLAADCONTAINER

RHINO GEMEENTE 10.000

LUCHTWASSER
5m

50 m
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Indrukwekke
(klant zuiveringsslib, 2017)

"
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RHINO INDUSTRIE
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dat RHINO besto
(industriële klant, 2018)

EEN ANDER DROOGSEGMENT VORMEN DE
VERSCHILLENDE INDUSTRIËLE BIOMASSA'S.
De RHINO-roerwerkdroger droogt voor de
voedingsmiddelenindustrie plantaardige
resten en afgekeurde producten uit de
papierindustrie op uitstekende wijze.
Ook compost en ander te recyclen
restmateriaal. De te realiseren machine
wordt altijd afgestemd op het te drogen
materiaal en de behoeften van de klant.
Bewa Beheer B.V., installatie voor de winning
van mest uit biomassa, Moerdijk (NL)

Loonbedrijf van Lin, installatie voor het ind.
drogen van bloembollen, Afferden (NL)

Reterra West GmbH & Co KG
Drogen van restmateriaal uit de
bak voor organisch afval,
Coesfeld (NRW)
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Fosfor,
mest,
brandstof ...

VAN RESTSTOF
NAAR GRONDSTOF

Met de gedroogde biomassa heeft u op basis van de ammoniakbinding in de droger een biologische
mest verkregen uit de slurrie en het digestaat dat u op uw land of in uw tuin kunt gebruiken; in het
geval van een chemische gaswassing achteraf ontstaat ASO (ammoniumsulfaatoplossing) als minerale
mest. Gedroogd zuiveringsslib kan met een verhoogde verbrandingswaarde worden verbrand.
Vermogensgegevens

Warmteopname
in kW*

Drogluchtvolume
in m3/u

ø Energieopname
in kW**

RHINO 3 000

75-210

9 000

8

RHINO 5 000

125-350

15 000

14

RHINO 7 000

175-490

21 000

18

RHINO 10 000

250-700

28 000

33

bruikte kWh

ver
Verdampingsvermogen per

1,0 - 1,4 liter water

* Afhankelijk van het droogsubstraatgehalte en de luchtdoorlatendheid van het te drogen materiaal, de waterinlaattemperatuur, de
buitentemperatuur en de luchtvochtigheid van de aangezogen verse lucht. ** in kW, zonder in- en uitstoot, te vermenigvuldigen met het
desbetreffende aantal gebruiksuren

je
...is er wanftneehrem nodig
hee

DE RHINO-KLANTENSERVICE
Geavanceerde droogprocessen in duurzame
kapitaalgoederen vereisen bewaking,
onderhoud en na verloop van tijd reparaties.
Na de koop van een drooginstallatie staan
we voor u klaar. Ook als het gaat om het
plannen van een installatie-uitbreiding.

We raden u aan een onderhoudscontract af
te sluiten. De RHINO-service verzorgt uw
installatie duurzaam en betrouwbaar. Naast
een jaarrevisie die 1 tot 2 dagen in beslag
neemt, bieden we u ook onderhoud op
afstand aan met een online ondersteuning
via de software Teamviewer. U kunt ons op
alle werkdagen bereiken.
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RHINO-DROOGINSTALLATIES –
DE OVERTREFFENDE TRAP
IN DROOGTECHNIEK!

Made in Germany

ROBUUST

SNEL
RHS - DE DROOGSPECIALISTEN
Andreas Rensing
Beherend partner
Tel.

+49 (0)2561 / 95 64 43 - 0

Marvin Peters

Machines bouwen we sinds 2009, onze
RHINO-droger sinds 2013: roerend, blijvend,
met overtuigende efficiëntie, altijd met een
groot economisch voordeel voor uw bedrijf.
Kom langs voor een gesprek!

Leiding service
Tel.

+49 (0)2561 / 95 64 43 - 6 2

Ludger Heumer
Verkoop
Tel.

+49 (0)2561 / 95 64 43 – 21
RHS Maschinen- u. Anlagenbau GmbH
Harmate 42 | 48683 Ahaus, Duitsland
info@rhs-tech.de

www.rhs-tech.de
Versie: 09.2022 2069_238 NL
Opmerking: Ondanks zorgvuldige controle zijn wij niet
aansprakelijk voor de hier verstrekte informatie en
uitspraken.
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