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VOORWOORD 

In 1989 is op initiatief van Rijkswaterstaat het Programma Ontwikkeling Saneringspro- 
cessen Waterbodems (POSW) van start gegaan. Dit Programma is opgebouwd uit 
twee fasen. Fase I liep van 1989 tot 1990, fase I1 loopt van 1991 tot 1994. Voor fase 1 
was 4 miljoen gulden beschikbaar, waarvan één miijoen door het bedrijfsleven is 
ingebracht. Voor fase 2 is door Rijkswaterstaat ruim 30 miljoen gulden gereserveerd. 

Voor de uitvoering van het programma heeft de Directeur-Generaal van Rijkswa- 
terstaat een projectgroep ingesteld. In de projectgroep zitten diverse diensten van 
Rijkswaterstaat, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne en 
Gemeentewerken Rotterdam. De projectleiding is in handen van het Rijksinstituut 
voor integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (REA). 

Het doei van het onderzoek- en ontwikkelingsprogramma is het ontwikkelen van 
geïntegreerde verwerkingsprocessen voor vervuilde waterbodems. Deze doelstelling 
behelst één van de voorgenomen beleidsactiviteiten van de overheid, zoals aangegeven 
in de derde Nota Waterhuishouding. Onder verwerken (verwerkingsproces) wordt een 
combinatie verstaan van één of meerdere van de volgende verwerkingsactiviteiten: 
baggeren, transporteren, scheiden, ontwateren, reinigen, immobiliseren en bergen. 
in fase I van het Programma zijn de technische toepasbaarheid en de kosten van een 
aantal verwerkingsactiviteiten onderzocht. Deze fase is in 1991 afgerond en heeft 
geresulteerd in een aantal rapporten (zie overzicht). Daarnaast is er een eindrapport 
van POSW fase I geschreven en is er een beknopt overzichtsrapport verschenen 
waarin conclusies en aanbevelingen voor fase I1 zijn opgenomen. 

Het voorliggende rapport bevat de resultaten van onderzoeken uitgevoerd door de 
firma PBI ( Projectbureau voor Industrie en Milieu) uit Maastricht naar extractietech- 
nieken voor specifiek met zware metalen verontreinigde waterbodems. 
Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd. In de eerste fase zijn de mogelijk haalbare 
resultaten ondenocht van extractie met behulp van zoutzuur op laboratorium- en 
semi-technische schaal via een procédé ontwikkeld bij de Technische Universiteit 
Eindhoven. In de tweede fase zijn de mogelijkheden van extractie met behulp van een 
complexvormer (EDTA) onderzocht op laboratoriumschaal via een procédé ontwik- 
keld bij PBI. in de derde fase is de extractie met complexvormer geoptimaliseerd. 

Uit de cijfers komt naar voren dat zowel zuurextractie ais extractie met complex- 
vormers voor waterbodems tot onvoldoende resultaten leiden als het materiaal niet 
wordt belucht. Mét voorafgaande beluchting worden voor koper, zink en lood goede 
verwijderingsrendementen bereikt. De A waarde voor droge bodem kan gehaald 
worden. Voor cadmium wordt weliswaar een hoog verwijderingsrendement gehaald, 
maar de A-waarde of de AMK-waarde voor cadmium werd in deze oriënterende 
onderzoeken niet bereikt. 

Ondanks de redelijke resultaten is besloten de zogenaamde zoutzuurroute niet verder 
te ontwikkelen. De reden hiervan is gelegen in het feit dat het "milieurendement" van 
de operatie als beperkt kan worden beschouwd. De structuur van de grond wordt 



dusdanig aangetast dat nauwelijks meer van grond gesproken kan worden. Kalk en 
humuszuren lossen op. Daarnaast ontstaat een aanzienlijke hoeveelheid met zware 
metalen verontreinigd zuur, welke aanvullend verwerkt moeten worden. De kans op 
grote afvalstromen is aanwezig. Bovendien is de mobiliteit van de resterende aanwezi- 
ge metalen in het eindproduct waarschijnlijk groter dan in het oorspronkelijke 
sediment. 
Voor reiniging van de grove (zand) fractie na hydrocyclonage is extractie met zuur 
eventueel wel een optie. 

Wat betreft de extractie met EDTA worden duidelijke mogelijkheden gezien om via 
aanvullende optimalisatie proeven op semi-technische schaal binnen twee tot drie 
jaren te komen tot een apparaat op demonstratie-schaai. in POSW fase I1 zal aan de 
ontwikkeling van extractie van zware metalen met EDTA meer aandacht worden 
besteed. 

Lelystad, 1991 

Namens de Projectgroep OSW, 

ing. F.M. Schotel. 



SIlIIVIlIw 

Vele waterbodeis in Nederland zijn verontreiniqd net zware metalen en orqanische iicroveront- 
reiniqinqen. Op diverse locaties is het noodzakelijk dat er qebaqqerd wordt 01 nautische 
redenen of uit het ooqpunt van waterkualiteitsbeheer. Voor de reiniqinq van waterbodems, die 
verontreinigd zijn net zware ietalen zijn nog qeen operationele procédés ontwikkeld. 

Bet Projectbureau voor Industrie en Ailieu (PBI B.V.) te Haastricht heeft in opdracht van 
BIZA een onderzoek uitgevoerd naar de extractieve reiniqinq van waterhodeis, die met zware 
metalen zijn verontreinigd. Bet onderzoek is in twee fasen uitgevoerd in het kader van het 
Speerpuntproqraiia Bodeionder zoek (PCTB) en het Proqraima Ontwikkelinq Sanerinqprocessen 
Waterbodeis (POSW). 

Tijdens de eerste fase van het onderzoek is onderzocht of twee extractieve reiniqinqstechnie- 
ken, die in principe ontwikkeld zijn voor (klei-)grond, geschikt zijn voor de reiniqinq van 
waterbodeis. Deze technieken zijn bet PBI-procédé (extractie iet de coiplexvoner EDTA) en 
het TUE-procédé (extractie iet zoutzuur). 

Tijdens fase twee van het onderzoek zijn de procescondities van het PBI-reiniqinqsprocédé, 
hetqeen de ieeste perspectieven bood, nader qeoptiialiseerd. 

Deze rapportaqe heeft betrekking op beide fasen van het onderzoek. 

In beide fasen van het onderzoek zijn de experimenten uitgevoerd iet dezelfde waterbodems, 
welke afkoistiq zijn van een drietal lokaties: De haven van Stein, de Halburqerhaven te 
Arnhem en de rivier de Douel. In de tabel 1 zijn zowel de gemeten als de naar standaardwa- 
terbodei qecorriqeerde metaalqehaltes van de drie slibben weergegeven. 

Ict rm-proceac 
Bet TUE-reiniqinqsprocédé hestaat uit één of twee qeroerde vaten qevolqd door een teqen- 
stroomkolom waarin zeefplaten zijn aanqebracht. Eet te reinigen materiaal wordt als een 
waterige suspensie van ongeveer 5 iassa t droge stof continu door de installatie qevoerd. De 
verblijftijd per extractiestap li$ in de grootte-orde van 1 uur. Na elke extractiestap wordt 
het slib en het extractieuddel qescheiden door flocculatie qevolqd door sedimentatie. Aan de 
Technische Universiteit van Eindhoven (TUE) is een proef-installatie qebouwd met een 
capaciteit van 0.5 kq droge stof per uur. Als extractieiiddel is in de TUE-installatie 
zoutzuur gebruikt bij een pü = 1. 

Het het TUE-reinigingprocédé worden op laboratoriuischaal na één uur extraheren in zuur 
iilieu extractierendeienten bereikt die sterk afhankelijk zijn van de pü, ietaalsoort en de 
slibsoort. Bij pB = 0,5 worden veel hogere rendementen bereikt dan bij pE = 1. Beluchten van 
het slib voor extractie geeft voor alledrie de slibben een sterke verbetering van het extrac- 
tierendeient. De extractierendeienten bij pE = 1 na beluchten van Cd en Zn zijn vergelijkbaar 
en voor Ph en Cu zelfs beter dan na extractie bij pü = 0,5. 

Stein-slib wordt voor Cd, Pb en Zn gereinigd tot ietaalqehaltes tussen de referentie-waarde 
en de alqeiene iilieu-haliteikwaarde. Halburqerhaven-slib liqt voor Cd tussen de alqeiene 
milieu-kualiteitswaarde en de toetsinqswaarde, voor Pb en Zn wordt de alqeiene iilieu- 
kualiteitswaarde bereikt. Doiiel-slib liqt na extractie voor en onder de siqnalerinqswaarde. 
Voor Cd blijft Donel-slib ondanks een rendement van 66 ? boven de ücA-grens, Cu wordt 
(alleen na beluchten) tot waarden boven de siqnalerinqswaarde geëxtraheerd (zie tabel I). 

i 



Eet zuurverbruik bij de extractie-experinenten met zoutzuur is zeer groot. naar iolen 
omgerekend is het zuurverbruik voor het slib bij pii = i ongeveer 7 mmo1 Et per gram droog 
slib. Bij pE = 0,5 is het zuurverbruik ongeveer 20 m o l  Et per qrai droog slib. Overigens 
heeft beluchten een positieve invloed op het zuuverbruik. 

Vanwege het hoge zuurverbruik in relatie tot de iatiqe reiniqinqsresultaten is de extractie 
net zuur volgens het TOE-procédé niet nader onderzocht. 

kt PBI-proddc 

Bij het PBI-reiniginqsprocédé wordt het te reinigen iateriaal van onder naar boven, of 
andersom, doorstroomd iet een EDTA-oplossing. EDTA (Ethyleen-Diaiine-Tetra-Azi jnzuur) is een 
coiplervormer die sterke complexen v o n t  iet zware metalen. De door het slib gestrooide EDTA- 
oplossing wordt ontdaan van de zware ietalen en weer hergebruikt. Eet reiniqingsprocédé is 
door het Projectbureau voor Industrie en Hilieu (PBI B.V.) in 1987 ontwikkeld en qepaten- 
teerd. 

Het het PBI-procédé worden op laboratoriumschaal door langdurige extractie in combinatie iet 
beluchten van het slib hoge extractierendeienten bereikt. Halburqerhavenslib en Steinslib 
zijn gereinigd tot de algeiene milieu-kualiteitswaarde. Doiielslib is qereiniqd tot beneden 
de siqnalerinqswaarde (zie tabel i). 

Koper en lood zijn voor alledrie de slibben te reiniqen tot beneden de referentiewaarde. Zink 
is te reinigen tot gehaltes beneden de algeiene milieu-kwaliteitswaarde. Cadmium is voor 
Walburgerhaven- en Steinslib te reinigen tot de algemene milieu-kwaliteitsiiaarde. Voor 
Domielslib is cadiiu echter slechts tot beneden de siqnalerinqswaarde te reinigen. 

Door toepassinq van beluchten verloopt het extractieproces sneller. Als zodanig heeft 
beluchting bij toepassing van het PBI-procédé onder laboratoriuicondities een qunstiqe 
invloed op de benodigde tijdsduur en daarmee op de kosten van het proces. 

Voor alledrie de slibben is de extractie uitgevoerd volgens onderstaande procesvoerinq, 
procesvoering i, iet en zonder voorafgaande beluchting van het slib: 

Proccrroaiq 1: 

De extractierendeienten volgens procesvoering 1, net en zonder beluchten, zijn laag (30 tot 
651) in verqelijkinq iet de rendementen die op laboratoriumschaal en die volgens de twee 
onderstaande procesvoeringen worden bereikt. De slibben kunnen volqens procesvoering 1 niet 
tot de Alqeiene Hilieukwaliteit worden qereiniqd. 

ii 



Door Halburgerhavenslib voorafgaand aan de percolatie net EDTA enige tijd te beluchten in een 
5 nassa i EDTA-oplossing, is reiniging tot de ietaalgehaltes die voldoen aan de Algeiene 
Hilieukvaliteit mogeli jk. Deze extractieve voorstap is voor Halburgerhavenslib volgens twee 
procesvoeringsvijzen beproefd: 

Procc9roeriig 2: 

2 naanden percoleren 

beluchten 

Volgens procesvoering 2 is voor Cu, Pb en Zn de referentiewaarde bereikt en voor Cd de 
algemene milieu-kvaliteitsvaarde (zie tabel i). 

Pmcmoeriq 3: 

homogenisatie (geen 
EMA verversing) 

Volgens procesvoering 3 is voor Cu, Pb en Zn de algeiene milieu-kwaliteitcvaarde bereikt en 
voor Cd een gehalte iets boven de algemene milieu-kwaliteitsvaarde (zie tabel i). 

Comcimie 

Gebleken is dat volgens procesvoering 2 baggerslib te reinigen is tot netaalgebaltes die 
voldoen aan de Alqemene Hilieukvaliteit. Ook volgens procesvoering 3 is de Algemene Hilieu- 
kwaliteit voor Cd bijna en voor Cu, Pb en Zn helemaal behaald. 
Procesvoering 3 zal economisch qunstiger zijn dan procesvoering 2, vanwege de kortere 
extractieduur en de geringere hoeveelheid te regenereren EDTA-oplossinq. Door procesvoering 2 
en 3, velke veel overeenkomsten vertonen, te combineren is het mogelijk om de Algemene 
Hilieukvaliteit te behalen tegen lagere kosten. oi de exacte procesvoering en de kosten van 
bet reinigingsprocédé vast te stellen dient de extractietechniek op semi-technische schaal 
te vorden beproefd. 
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1. INLEIDING 

Vele waterbodems in Nederland zijn verontreinigd met zware metalen 
en organische microverontreinigingen. Op diverse locaties is het 
noodzakelijk dat er gebaggerd wordt om nautische redenen of uit 
het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer. Afhankelijk van toekomstige 
normen zal er wellicht ook gebaggerd moeten worden om milieu- 
hygiënische of volksgezondheidsredenen. 

Gedurende enige jaren is, in opdracht van met name Rijkswater- 
staat, onderzoek gedaan naar de procesmatige verwerkingsmethoden 
van waterbodems, nadat deze gebaggerd zijn (iit. i). Het op basis 
van dit onderzoek ontwikkelde verwerkingsscenario bestaat zowel 
uit scheidingstechnieken, zoals hydrocyclonage en ontwatering als 
uit reinigingstechnieken. 

Voor de reiniging van waterbodems, die verontreinigd zijn met 
zware metalen zijn nog geen operationele procédés ontwikkeld. Voor 
kleihoudende gronden zijn wel twee reinigingsprocédés ontwikkeld: 
Het PBI-reinigingsprocédé en het TUE-reinigingsprocédé. 

Het PBI-reinigingsprocédé (iit. 2, 3) is afgeleid van het zoge- 
naamde heap-leaching-proces, een methode in de ertstechnologie om 
via continu besproeien metalen te winnen uit opgetaste hopen erts. 
Een opgetaste en verdichte hoeveelheid verontreinigde grond, wordt 
van onder naar boven, of andersom, doorstroomd met een EDTA- 
oplossing. EDTA (Ethyleen-Diamine-Tetra-Azijnzuur) is een 
complexvormer die sterke complexen vormt met zware metalen. De 
EDTA-oplossing wordt nadat deze door de grond is gestroomd, 
ontdaan van de zware metalen en weer door de grond geleid. Het 
reinigingsprocédé is door het Projectbureau voor Industrie en 
Milieu (PBI B.V.) in 1987 ontwikkeld en gepatenteerd. Het procédé 
is op een schaal van circa 100 ton per jaar gedemonstreerd. 

Het TUE-reinigingsprocédé (iit. 4) bestaat uit één of twee 
geroerde vaten gevolgd door een tegenstroomkolom waarin zeefplaten 
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zijn aangebracht. De grond wordt als een waterige suspensie van 
ongeveer 5 massa % droge stof continu door de installatie gevoerd. 
Na elke extractiestap wordt de grond en het extractiemiddel 
gescheiden door flocculatie gevolgd door sedimentatie. Als 
extractiemiddel is in de TUE-installatie zoutzuur gebruikt bij een 
pH = 1. Op kleine schaal zijn ook andere extractiemiddelen, 
waaronder EDTA als extractiemiddel uitgetest. Het reinigings- 
procédé is aan de Technische Universiteit (TUE) ontwikkeld in een, 
grotendeels door TNO gefinancierd 4 jarig promotie-onderzoek. Op 
de TUE is een proef-installatie gebouwd met een capaciteit van 0.5 
kg droge stof per uur (hetgeen ongeveer overeenkomt met 3 ton per 
jaar). 

Het Projectbureau voor Industrie en Milieu (PBI B.V.) te Maas- 
tricht heeft in opdracht van RIZA een onderzoek uitgevoerd naar de 
extractieve reiniging van waterbodems, die met zware metalen zijn 
verontreinigd. Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd in het 
kader van het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek (PCTB) en het 
Programma Ontwikkeling Saneringprocessen Waterbodems (POSW). 
Tijdens de eerste fase van het onderzoek is onderzocht of beide 
bovenbeschreven reinigingstechnieken, die in principe ontwikkeld 
zijn voor (klei-)grond, geschikt zijn voor de reiniging van 
waterbodems. Tijdens fase twee van het onderzoek zijn de proces- 
condities van het PBI-reinigingsprocédé, hetgeen de meeste 
perspectieven bood, nader geoptimaliseerd. 
Dit rapport heeft betrekking op beide fasen van het onderzoek. 

In beide fasen van het onderzoek zijn de experimenten uitgevoerd 
met dezelfde waterbodemc. welke afkomstig zijn van een drietal 
lokaties: 
1. Slib uit de haven van Stein 
2. 
3. Slib uit de rivier de Dommel 

Slib uit de Malburgerhaven te Arnhem 

In hoofdstuk twee wordt de monstername, de voorbehandeling en de 
karakterisering van het slib besproken. 
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Het waterbodem-slib is dermate fijn, dat een snelle afscheiding 
van water en slib, zonder hulpmiddelen niet mogelijk is. Door het 
s l i b  te flocculeren, vormen de afzonderlijke slibdeeltjes sneller 
bezinkende vlokken. Flocculeren van het slib wordt in beide 
reinigingsprocédées toegepast vandaar dat er enkele experimenten 
uitgevoerd zijn om de flocculatie-gedrag van waterbodems te 
onderzoek (zie hoofdstuk 3). 

In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek naar het PBI-reinigingsprocédé 
beschreven en in hoofdstuk 5 het TUE-reinigingsprocédé. 
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2. HON-, VûORBEEANDKLiMG EN -SERING VAN DE 
SLIBBJXN 

De monstername, voorbehandeling en karakterisering van de slibben, 
die in dit onderzoek zijn bestudeerd, is grotendeels niet door 
PBI uitgevoerd. In dit rapport worden deze onderdelen dan ook 
slechts kort beschreven. 

2.1. Honsternaie 

Voor dit onderzoek zijn op een drietal, door Rijkswaterstaat 
geselecteerde locaties, monsters genomen van waterbodems, die 
verontreinigd zijn met zware metalen. De monstername werd door 
verschillende instanties uitgevoerd (zie tabel 2.1.). 

Tabel 2.1.: Uitvoerende instanties voor de ionsternaie 

Locatie Aonsternaie uitqevoerd door 

Stein Bijksuaterstaat directie Limburg in bi jrijn 
van vertegenwoordiger van PBI 

TAüü Infra Consult te Deventer 

1011 De Buiter te Schoonebeek 

Aalburgerhaven 

DODiel 

N.B. Het slib zal in het verdere verloop van dit verslag worden 
vernoemd naar de locatie van de monstername. 
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2.2. V O o r ~ d @ l ~  

De waterbodems zijn op verschillende wijze voorbehandeld door TNO. 
In tabel 2.2. wordt een korte omschrijving van de voorbehandeling 
per slib weergegeven. Voor een nadere beschrijving van de 
voorbehandeling wordt verwezen naar het TNO-rapport, waarin deze 
voorbehandeling nader beschreven wordt (lit. 5). 

Tabel 2.2.:  Wijze van voorbehandeling 

Slib Voorbehandeling 

Stein gereefd over 2 aa 

Halburgerhaven 

Dommel 

gereefd over 2 o. en gehydrocycloneerd 

gezeefd over 2 u en 2 maal gehydrocycloneerd 

N.B. Alle resultaten die in dit rapport worden weergegeven Zijn 
gebaseerd op het voorbehandelde slib. 
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2.3. Karakterisering 

Van de voorbehandelde slibben zijn de volgende parameters bepaald: 
- Het drogestofgehalte (ds geh. in massa % )  

- De gloeirest bij 500 ' C  (in massa % )  

- De deeltjesgrootteverdeling m.b.v. een zeefanalyse 
- Het metaalgehalte aan Cd, Cu, Zn, Pb (in mg/kg ds) 
In tabel 2.3. zijn het droge-stofgehalte, de gloeirest en de 
deeltjestrootteverdeling van de drie slibben weergegven. 

Tabel 2.3.: Droge-stofqehalte, oloeirest en deeltjesqrootte- 
verdelinq van de slibben 

Stein Halburgerhaven Doiiel 

ds qeh. (i 8 )  30,6 11,5 9,o 

qloeirest (i t )  90,3 8 5 , O  77,8 

zeeffracties (i 8 )  

d > 500 pi 0,1 0,1 0,4 

250-500 pi 0 , l  0,4 1,1 

125-250 pi 0,6 0,6 6,6 

63-125 pi 2r6 1,3 10,6 

20-63 pi 26,8 6 t 4  20,5 

d < 20 pa 69,8 91,) 60,ï 

Om de metaalgehaltes van waterbodems te kunnen beoordelen heeft 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de derde nota 
waterhuishouding (lit. 6) beoordelingscriteria voor waterbodems 
opgesteld. Deze beoordelingscriteria gelden voor standaard 
waterbodems, waarvan het lutumgehalte 25 % bedraagt en het organi- 
sche-stofgehalte 10 %. 

Indien een waterbodem een hiervan afwijkend lutumgehalte of 
organisch-stofgehalte heeft, gelden in principe andere beoorde- 
lingscriteria. Indien lutum-gehalte en organische-stofgehalte 
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bekend zijn kunnen de criteria met behulp van, per metaal 
verschillende formules, worden omgerekend. Om vergelijking van 
metaalgehaltes van verschillende waterbodems onderling en om de 
interpretatie van de beoordelingscriteria te vereenvoudigen is het 
ook mogelijk om de gemeten metaalgehaltes van een willekeurige 
waterbodem om te rekenen naar een standaard waterbodem. In tabel 
2.4 zijn zowel de gemeten als de naar een standaardwaterbodem 
gecorrigeerde metaalgehaltes van de drie slibben weergegeven. Ter 
vergelijking zijn eveneens de beoordelingscriteria voor standaard- 
waterbodems en de concentratie-grenswaarde van de Wet Chemisch 
Afvalstoffen (WCA-norm) weergegeven. Bij overschrijding van de 
WCA-norm valt het slib onder de Wet op Chemiche Afvalstoffen. 

Tabel 2.4.: Eetaalqebaltes van de drie slibben en beoordelingscriteria voor waterbodems in mg/kq 

STKII-slib 

MLBOKEB- 
RAVEI-slib 

WñiíEL-slib 

Beferentie- 
uaarde ( A )  

Algemene 
milieukvali- 
teit (E) 

Toetsings- 
waarde (8) 

Signalerings- 
waarde (C) 

WA-ñûn 

adiiw 

eietend 

29 

24 

- 

250 

- 

50 

ecorr.** 

2s 

18 

175 

0,a 

2 

7 3  

30 

-- 

oper 

eieteni 

150 

280 

- 

1300 

- 

5000 

ecorr . ** 
115 

180 

920 

36 

35 

90 

400 

-- 

,ood 

eieten: 

410 

3100 

- 

300 

- 

5000 

ecorr.** 

340 

2210 

230 

a5 

530 

530 

1000 

-- 

ink 

eieten1 

2000 

2300 

- 
7 

2700 

- 

20000 

ecorr.*i - 
1430 

1350 

1920 

- 
140 

480 

1000 

2500 

-- 
* Gemeten ietaalgehaltes ** Gecorrigeerde ietaalgehaltes t beoordelingscriteria, qecorriqeerd naar een standaardwaterbodei 

(25% lutui, 101 organisch). 
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In bijlage 1 zijn de gegevens van de drie slibmonster, afzonder- 
lijk weergegeven. 

De metaalgehaltes van Steinslib liggen tussen de toetsingswaarde 
en signaleringswaarde, met uitzondering van het Pb-gehalte dat 
tussen de referentie-waarde en de algemene milieu-kwaliteitswaarde 
ligt. Het Pb-gehalte van Malburgerhavenslib ligt ver boven de 
signaleringswaarde terwijl het Cd-, Cu- en het Zn-gehalte tussen 
de toetsingswaarde en de signaleringswaarde ligt. Dommelslib valt 
voor wat betreft het Cd-gehalte onder de Wet Chemische Afvalstof- 
fen: het Cu-gehalte ligt boven de signaleringswaarde, het Pb- 
gehalte ligt tussen de referentie-waarde en de algemene milieu- 
kwaliteitswaarde en het Zn-gehalte tussen de toetsingswaarde en de 
signaleringswaarde. 
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3. FLûCCUUTIE VAM WATERWD- 

3.1. Inleiding 

Het waterbodem-slib is dermate fijn, dat een snelle afscheiding 
van water en slib door bezinking, zonder hulpmiddelen niet 
mogelijk is. Door het slib te flocculeren, vormen de afzonderlijke 
slibdeeltjes sneller bezinkende vlokken. Flocculeren van het slib 
wordt in beide reinigingsprocédées toegepast. In dit hoofdstuk 
worden de experimenten beschreven die uitgevoerd zijn om de 
flocculatie van waterbodems te onderzoeken. 

Onder flocculatie wordt verstaan de aggregatie van colloïdale 
deeltjes door oplosbare polymeren (polyelektrolyten). De werking 
van polyelektrolyten berust op de adsorptie van actieve groepen 
van de polyelektrolyten aan het oppervlak van de deeltjes. 
Vlokvorming ontstaat door brugvorming van polymeerketens welke aan 
meerdere deeltjes zijn geadsorbeerd (zie figuur 3.1.). 

Figuur 3.1.: Flocculatie model met polyelektrolyt 
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Elk deeltje dat door adsorptie van polyelektrolyt gedestabiliseerd 
wordt (reactie 1) kan naast vlokvorming (reactie 2) ook zichzelf 
restabiliseren (reactie 3) indien er te weinig geroerd wordt. Het 
polyelektrolyt hecht dan met zijn overige actieve groepen aan 
hetzelfde slibdeeltje. 

Indien er een overmaat aan polyelektrolyt toegevoegd wordt, zullen 
er geen bruggen gevormd worden omdat het deeltjesoppervlak dan 
geheel met polyelektrolyt bezet is (reactie 4). Door te hard of 
langdurig te roeren kunnen de gevormde vlokken weer openbreken 
(reactie 5). 

Uit het bovenstaande blijkt dat flocculatie door verschillende 
factoren wordt bepaald: de concentratie en doseersnelheid van de 
polyelektrolyt, de roersnelheid en de tijdsduur van het roeren. 

Daarnaast is ook het type polyelektrolyt van belang. Polyelektro- 
lyten zijn in drie groepen onder te verdelen: anionogene (negatief 
geladen), kationogene (positief geladen), non-ionogene (niet 
geladen) polyelektrolyten. 

optet van het floccPlatieonäerzoel 

In beide extractieprocédés wordt flocculatie toegepast. Het doel 
van de flocculatie is voor beide procédés als volgt: 

PBI-procédé: Vorming van een slibbed met een zo hoog mogelijk 
droge-stofgehalte waarbij een goede doorstroming van dit slibbed 
wordt bewerkstelligd. Een goede doorstroming is bereikt indien het 
bed egaal, zonder kanaalvorming wordt doorstroomd en er geen 
uitspoeling van kleine slibdeeltjes optreedt. 

TUE-procédé: Afscheiding tussen vloeistof en vaste stof tot een zo 
groot mogelijk droge-stofgehalte van het slib en een zo helder 
mogelijke vloeistof. Daarnaast dient vorming van vlokken plaats te 
vinden, die bezinking in een tegenstroomkolom mogelijk maakt. 
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Er zijn een aantal experimenten uitgevoerd om na te gaan wat de 
invloed van de flocculant-soort en de flocculantdosering is op de 
bezinksnelheid, de helderheid van de bovenstaande vloeistof en het 
droge-stofgehalte van het slib na bezinking. De experimenten zijn 
uitgevoerd op slibben met verschillende droge-stofgehaltes. Deze 
experimenten worden in dit rapport maatcilinder-experimenten (mc- 
exp) genoemd. 

Met deze experimenten kan de afscheiding tussen vloeistof en vaste 
stof, de vorming van bezinkbare vlokken en de vorming van een 
slibbed worden onderzocht. De doorstroming van het slibbed kan 
hiermee echter niet worden onderzocht. 
Een goede doorstroming van het bed wordt bereikt indien de 
vloeistof in propstroom door een stationair bed van slibdeeltjes 
stroomt. Een grote doorlaatbaarheid van het bed hoeft dus niet 
overeen te komen met een goede doorstroming. Onder doorlaatbaar- 
heid wordt hier verstaan de hoeveelheid vloeistof die per tijds- 
eenheid door het slibbed stroomt. Een grote doorlaatbaarheid kan 
veroorzaakt worden door een niet gewenst effect: kanaalvorming. 

Op basis van visuele waarneming kan gesteld worden dat kanaalvor- 
ming zowel veroorzaakt kan worden door een te hoge als een te lage 
flocculantdosering. Bij een te hoge flocculantdosering ontstaan 
gelei-achtige slibbrokken waar geen vloeistof doorheen zal 
stromen. Bij een te lage flocculantdosering ontstaan zeer lichte 
vlokken die gemakkelijk opzij gedrukt worden waardoor er kanalen 
ontstaan. 

Er zijn enige experimenten uitgevoerd waarbij slib op verschil- 
lende wijzen werd geflocculeerd en in een kolom werd gebracht. De 
doorstroming werd op basis van visuele waarnemingen beoordeeld. 
Deze experimenten worden in dit rapport doorstromingsexperimenten 
genoemd. 
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3.2. Uitvoering 

Er zijn twee soorten maatcilinderexperimenten (mc-exp) uitgevoerd: 
I MC-exp met sterk verdunde slibsuspensies met verschillende 

flocculanten om de optimale flocculant te bepalen, en 
MC-exp met minder verdunde slibsuspensies met de optimale 
flocculant 

I1 

Uitvoering MC-experimenten I 
In een maatcilinder van 500 ml (hoog model diameter 49 mm) wordt 
500 ml slib met een droge-stofconcentratie van 30 g/1 gebracht. 
Aan dit slib wordt een flocculantoplossing van 0,5 g/1 toegevoegd. 
Vervolgens wordt de maatcilinder afgedekt met een plastic folie en 
5 maal gekanteld. De maatcilinder wordt weggezet en de afstand die 
het slib/vloeistof scheidingsfront aflegt wordt genoteerd als 
functie van de tijd. Deze parameter wordt in het vervolg kortweg 
de bezinksnelheid genoemd. 
Er worden steeds drie flocculanten (anionogeen, kationogeen en 
nonionogeen) tegelijkertijd naast elkaar getest om zodoende het 
verschil in helderheid van de bovenstaande vloeistof en verschil 
in vlokgrootte te kunnen beoordelen. 
Naast de helderheid, vlokgrootte en de bezinksnelheid wordt ook 
het slibvolume na 10 minuten bezinken genoteerd. Hieruit kan een 
drogestofconcentratie in g/1 worden berekend. 

Uitvoering MC-experimenten I1 
In drie maatcilinders wordt respectievelijk 250, 175 en 125 gram 
van een slib met het oorspronkelijke drogestofgehalte afgewogen. 
Aan dit wordt resp. O, 75 en 125 gram water toegevoegd. Hierna 
worden de drie slibben geflocculeerd met een gelijke flocculant- 
dosering. De maatcilinders worden afgedekt, vijf maal gekanteld en 
weggezet, zodat het slib kan bezinken. Na een bepaalde tijd wordt 
de drogestofconcentratie van het bezonken slib en de helderheid 
van de bovenstaande vloeistof bepaald. 
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Uitvoering doorstromingsexperimenten: 
Een hoeveelheid slib wordt in een 10 liter vat geflocculeerd door 
tijdens het toevoegen van de flocculant oplossing aan het slib 
hard te roeren (2  20 seconden) en daarna enige tijd langzaam (k 30 
seconden). Indien bezinking optreedt wordt de bovenstaande 
vloeistof afgegoten. Het bezonken slib wordt in een doorzichtige 
PVC-kolom met een diameter van 110 en een hoogte van 500 mm gego- 
ten (voor een nadere beschrijving van de kolom: zie bijlage 2). 
Het slib wordt van onder naar boven doorstroomt met water ( 2 0  

i/m2.u). Er wordt visueel beoordeeld of er kanaalvorming of 
uitspoeling van het slib optreedt. 

3.3. Resultaten 

De maatcilinder experimenten I zijn uitgevoerd met non-iogene, een 
kationogene en een anionogene flocculant van Cyanamid. Met deze 
flocculanten zijn met kleigronden goede resultaten bereikt (lit. 
4). De drie flocculanten zijn (Superfloc) N300, (Superfloc) C491 
en (Superfloc) A100. De flocculant werd gedoseerd in een oplossing 
van 0 , 5  g/1. 

De experimenten zijn uitgevoerd met een slibsuspensie van 30 g/1 
(ongeveer 3 m8). De resultaten van deze experimenten zijn 
weergegeven in tabel 3.1. 

De maatcilinder experimenten I1 zijn uitgevoerd met flocculant 
N300. Per slib zijn drie experimenten uitgevoerd met verschillende 
aanvangs-drogestofgehaltes. Voor Steinslib is de flocculantdoce- 
ring 1 g flocculant per kg droog slib (FD = 1 g/kg), voor 
Dommelslib is de FD = 1 en 1,5 en voor Malburgerhaven is de FD = 1 

en 0 , 6 7 .  De resultaten van deze experimenten zijn per slib weer- 
gegeven in tabel 3.2 t/m 3.4. Voor de betekenis van de gebruikte 
afkortingen wordt verwezen naar de tekst van tabel 3.1. 
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Tabel 3.1.:  Resultaten van de Haatcilinderexperimenten I 

SLIB 

STEIN 
STEIN 
STEIN 
STEIN 
STEIA 
STEII 

MLBURGERHAVBI 
MLBORGERUVEB 
MLBURGERUVEN 
MLBURGEBHAVEB 
MLBORGERHAVEII 
MLBOBGERUVBII 

DOIIIIEL 
WKiEL 
WIIIIEL 
WWIIEL 
WiliiEL 
WIIIIKL 
WIMEL 
WRñEL 

AuVUCs 
mamc 
(q/U 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

II#: 

A300 
W300 
C491 
C491 
A100 
A100 

N300 
A300 
C491 
C491 
A100 
A100 

N300 
1300 
N300 
C491 
C491 
C491 
A100 
A100 

m 
(*I fW 
(I 

0,33 
0,67 
0,33 
0,67 
0,33 
0,67 

0,33 
0,67 
0,33 
0,67 
0,33 
0,67 

0,33 
0,67 

0,33 
0,67 

0,33 
0,67 

1,o 

1,o 

V 

4 
4 
3 
4 
4 
4 

213 
314 
2 
3 
314 
4 

2 
3 
3 
1 
2 
2/3 
3 
3 

mamcn 
10 ui 
(QIU 

150 
153 
120 
125 
170 
176 

97 
114 

70 
100 
123 
127 

74 
83 
83 
41 
64 
68 
82 
112 

m.D 

tt 
tt 
tt 
ttt 
O 
t 

tt 
tt 
ttt 
ttt 
O 
O 

tt 
tt 
tt 
ttt 
ttt 
tt+ 
O 
O 

vux 

- _ _  _- 
t 
tt 
tt/-*) 

t 
tt - 
O 
t 
tt/-*) 

-- 
O 
t --- 
O 
O 
O 
t 

Ii &re tabei rijm dc ~oipuac pmtm gebmikt: 

DS Qac: droge-stofconcentratie van bet onderzochte slib in q/1 

II#: : De soort flocculant 

m 
o 

: 

: 

De flocculantdoserinq in aq flocculaat per g droog slib 

De bezinksnelbeid van bet slib direct na bet flocculeren. 
De beeinksnelbeid wordt in 5 cateqoriën onderverdeeld: 
O: geen bezinking 
1: 
2: 
3: 
i: 

Drogestofconcentratie van bet slib na 10 iinuten bezinken in q / l  

De helderheid van de bovenstaande vloeistof van --- (zeer troebel, 
geen bezinking) tot ttt (zeer helder). 

bezinksnelbeid tussen O en 1 ci/nin 
bezinksnelbeid tussen 1 en 5 ci/iin 
berinksnelheid tussen 5 en 20 cm/nin 
berinksnelbeid groter dan 20 cm/nin 

DSQIC IA 10 

m.D : 

vux : de vlokgrootte van --- (geen vlokvorninq) tot ttt (zeer grote 
* )  tt/- betekent qrote vlokken, naar ook kleine niet afgevanqen deeltjes. 

vlokken, enkele u). 
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Tabel 3.2. : KC-experimenten I1 met Kalburqerhavenslib 

1 

Hassa slib (q) 250 

DS CONC, voor flocculeren (g/1) 123 

1 
113 

na 4 5  min.bezinken (q/i) 144  

Kassa droog slib (4 )  28,s 

PD (i9 flocculant/g droog slib) 
DS COHC na 10 min.bezinken (q/l) 

Kelderbeid - 

2 3 

175 
20,l 
85 

1 
130 
152 
t 

125 
14,4 
58 

1 
117 
132 
t i  

Tabel 3.3.: HC-experimenten I1 met Steinslib 

1 2 3 

Kassa slib (<i) 250 175 75 
Kassa droog slib (9) 76,5 53,6 38,3 

PD (ig flocculant/g droog slib) 1 1 1 
DS COHC na 10 iin.bezinken (q/l) 248 241 238 

na 45 min.bezinken (g/i) 264 253 246 
Eelderheid - O to  

PD (mg flocc/q droog slib 0,67 0,67 0,67 
DS COUC na 30 min.bezinken (q/l) 255 * )  206 259 

DS CONC, voor flocculeren (q/1) 368 245 166 

na 60 min.bezinken (q/l) 268 263 268 
Eelderheid - O t o  

Tabel 3.4.: KC-experimenten I1 iet Donelslib 

Kassa slib (g) 250 175 125 
Kassa droog slib (9) 22,5 15,s 11,3 
DS CONC, voor flocculeren (q/i) 95 64 46 

PD (iq flocculant/drooq slib) 1 1 1 
DS CONC na 10 min.bezinken (g/l) 82 60 63 

na 45 min.bezinken (q/l) a2 i )  66 66 
iielderheid --- --- -__ 
PD (ig flocc/q droog slib) 1,5 1,5 1,5 
DS CONC na 15 min.bezinken (q/i) 102 95 85 

Eelderheid -- t tt 

i )  na 30 minuten treedt geen bezinking op 
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De doorstromingsexperimenten hebben een sterk kwalitatief 
karakter. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.5. 

Tabel 3.5. : Resultaten van de doorstrominqsexperiienten 

SLrB 

SEIN 

STEIN 

STEIN 

WIMEL 

DomeL 

ULBORGEP- 
UVEN 

OmDm 

DS qeh = 20 at 
PD = 2 q N3OO/kq d.s. 

DS qeh = 20 11 
FD = 0,67 N300/kq d.s. 

DS geh = 20 I% 
PD = 0,26 q N3OO/kq d.s. 

DS qeh = 9 11 
PD = 1 q U3OO/kq d.s. 

DS qeh = 6 I$ 
PD = 1,5 q N3OO/kq d.s. 

DS qeh = 8 mt 
PD = 1 q U3OO/kq d.s. 

msuLxAAf 

zeer qrote, gelei-achtiqe vlokken 
kanaalvorminq 
heldere vloeistof 

aooie vlokjes van enkele mm. heldere vloeistof 
geen waarneembare kanaalvorminq 
ds-qehalte slibbed t 26 I% 

zeer kleine, ioeilijk beiinkbare vlokjes 
qeen waarneembare kanaalvoriinq 
vloeistof niet helder 

vlokvorainq moeilijk Waarneembaar (in verband 
iet donkere kleur): vloeistof niet helder 
na 20 uur percoleren klinkt bed in 
hierdoor neemt d.s. geh. toe van 8 tot 14 E\ 

grote vlokken 
heldere vloeistof 
geen waarneembare kanaalvorminq 
DS-qehalte slibbed f 14 1% 

grote vlokken 
heldere vloeistof 
geen waarneembare kanaalvorminq 
Ds-geh. slibbed ? 20 mt 
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3.4. Discussie 

De maatcilinderexperimenten hebben aangetoond dat het mogelijk is 
om verdunde slibsuspensies te scheiden in een heldere vloeistof en 
een ingedikte slibsuspensie. Het droge-stofgehalte van de 
ingedikte slibsuspensie is sterk afhankelijk van de soort slib en 
de soort flocculant. 
Wat de flocculant-soort betreft kan op grond van de resultaten van 
MC exp I (zie tabel 3.1.) voor alledrie de slibben het volgende 
worden geconcludeerd: 
- Anionogene flocculant (A100) geeft goed bezinkende vlokken en 

tamelijk heldere vloeistof. De vloeistof bevat naast grote 
vlokken ook vaak kleine deeltjes die langzamer bezinken. Het 
droge-stofgehalte van het bezonken slib is hoog in vergelijk- 
ing met kationogene flocculant. 

bezinkende vlokken en een zeer heldere vloeistof. 
- Kationogene flocculant (C491) geeft lichte, langzaam 

- Nonionogene flocculant (N300) vormt grote overeenkomsten met 
anionogene flocculant: de bezinksnelheid en het droge- 
stofgehalte van het bezonken slib zijn iets lager, maar de 
vloeistof is helderder. 

Op grond van deze resultaten is N300 gekozen als optimale 
flocculant. 

Na flocculatie met N300 en 30 min. bezinken zijn voor Stein, 
Malburgerhaven en Dommel de volgende droge-stofgehaltes haalbaar: 
26, 20 en 14 m% (zie tabel 3.5.). Voor Stein is dit droge- 
stofgehalte lager dan het oorspronkelijke droge-stofgehalte. 
Flocculatie van het oorspronkelijke Steinslib is dan ook niet 
mogelijk: er vormen zich geen bezinkende vlokken. Ook voor de 
overige slibben geldt dat de vlokvorming veel beter verloopt als 
het oorspronkelijke slib wordt verdund. Flocculering van de 
oorspronkelijke, onverdunde slibben geeft zeer troebele vloeistof- 
fen. Uit de resultaten van de maatcilinderexperimenten (11) kan 
een droge-stofgehalte worden afgeleid, waarbij een goede vlokvor- 
ming ontstaat (zie tabel 3.6.). 
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Tabel 3.6.: Verschillende DS geh. van de drie slibben 

van het oorspronkelijke slib 

van het slib na flocculeren 
met IC300 en 30 min bezinken 

van het slib waarbij qoede 
vlokvorminq ioqelijk is 

30,6 11,5 9,o 

26 20 14 

15 8 6 

De menging heeft een zeer grote invloed op de flocculatie. Bij te 
geringe menging treedt geen goed contact op tussen flocculant en 
slibdeeltjes, bij te sterke of te langdurige menging zullen de 
gevormde vlokken worden opgebroken. Bij de maatcilinderexperimen- 
ten is de menging constant gehouden door de maatcilinder steeds 
vijf maal om te keren. 

De niet verdunde slibben zijn met verschillende mengintensiteit 
geflocculeerd. Hieruit kwam echter steeds naar voren dat bij de 
flocculatie van de oorspronkelijke slibben geen goede vlokvorming 
plaatsvond. Door de grote invloed van de menging op de flocculatie 
is het moeilijk om uit de resultaten op kleine schaal, de optimale 
condities op grote schaal te bepalen. Optimalisatie zal steeds op 
de gewenste schaal uitgevoerd moeten worden. 

Uit de kwalitatieve doorstromingsexperimenten kan worden geconclu- 
deerd dat het met behulp van flocculatie mogelijk is om een 
slibbed te vormen waarbij geen visueel waarneembare kanaalvorming 
optreedt en geen uitspoeling van slibdeeltjes optreedt. 
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4. HET PBI-REINIGïHGSPRûCEDE 

4.1. Inleiding 

Het Projectbureau voor Industrie en Milieu (PBI B.V.) heeft een 
reinigingsprocédé voor grond ontwikkeld en gepatenteerd (iit. 3). 
Het PBI-reinigingsprocédé is een extractieve reinigingstechniek, 
waarbij de complexvormer EDTA (Ethyleen-diamine-tetra-azijnzuur) 
als extractiemiddel wordt gebruikt. Het procédé is afgeleid van 
het zogenaamde heap-leachingproces, een methode in de ertstechno- 
logie om via continu besproeien metalen te winnen uit opgetaste 
hopen erts. Een opgetaste en verdichte hoeveelheid verontreinigde 
grond, wordt van onder naar boven, of andersom, doorstroomd met 
een EDTA-oplossing. Het EDTA vormt sterke complexen met de zware 
metalen, die op deze wijze uit de grond worden verwijderd. De 
EDTA-oplossing wordt nadat deze door de grond is gestroomd, 
ontdaan van de zware metalen (geregenereerd) en weer door de grond 
geleid. Het procédé is op een schaal van circa 100 ton grond per 
jaar gedemonstreerd. 

Bij de extractie van grond wordt een opgetaste hoeveelheid grond, 
het grondbed, gepercoleerd met water. Om voor slib een vergelijk- 
bare werkwijze toe te kunnen passen, moet het slib worden 
geflocculeerd. Hierdoor wordt het droge-stofgehalte van het slib 
vergroot en ontstaat er een slibbed waardoor percolatie van het 
extractiemiddel mogelijk is, zonder dat kleine slibdeeltjes worden 
uitgespoeld. 

Het extractiemiddel, EDTA, is in staat om metalen op te lossen en 
onder extreme condities (bijv. hoge pH) oplosbaar te houden. EDTA 
vormt, zoals de meeste andere organische complexeringsmiddelen, 
meerdere soorten complexen, die zich kenmerken door een ruimtelij- 
ke molecuulstructuur. Het metaalion is het centrale ion en 
hieromheen zitten geordend een of meerdere ionen of moleculen van 
het complexeringsmiddel. De complexe verbinding krijgt daardoor 
nieuwe chemische eigenschappen. De normaliter voor het centrale 
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metaalion karakteristieke eigenschappen komen nog maar gedeelte- 
lijk, of in het geheel niet meer naar voren. 
In de meeste gevallen is het metaalion het middelpunt van een 
tetra-aeder of een octa-aeder zoals weergegeven in figuur 4.1. 

tetra-aeder octa-aeder 

Figuur 4.1.: Ruimtelijke structuren van het metaal-EDTA-complex. 

In alle gevallen is de verhouding metaa1:EDTA = 1:l. De complex- 
vorming met EDTA is afhankelijk van de pH. Bij hoge pH worden de 
meest stabiele complexen gevormd. Hoewel complexatie bij lagere pH 
aanmerkelijk slechter verloopt dan bij hoge pH, vindt er tot 
ongeveer pH = 2 complexatie van zware metalen plaats. 

In het PBI-reinigingsprocédé is de reinigingsinstallatie voor het 
uittredend extractiemiddel (eluaat) zodanig uitgevoerd, dat een 
minimale hoeveelheid aan afvalstoffen ontstaat en het extrac- 
tiemiddel hergebruikt kan worden. Er wordt een combinatie van 
neutralisatie en elektrolyse toegepast. 
In de neutralisatie-unit worden de ijzer- en zinkionen door middel 
van hydroxydevorming verwijderd. Na ontwateren ontstaat dan een 
Fe/Zn-hydroxydeslib met een hoog gehalte aan zink. De resterende 
metalen zoals Cd, Cu en Pb worden door middel van elektrolyse Uit 
de oplossing verwijderd. Hierbij worden de metalen als metaal of 
metaaloxyde teruggewonnen. Het gereinigde extractiemiddel kan voor 

20 



hergebruik teNggeVOerd worden waarbij pH en EDTA-gehalte 
aangepast kunnen worden. 

opzet van het onderzoek 

Het onderzoek naar de extractie van waterbodems met behulp van het 
PBI-reinigingsprocédé is opgebouwd uit vijf onderdelen: 

1. Schudexperimenten op laboratoriumschaal, met alledrie de 
slibben (zie 4.2.); 
Extractie op laboratoriumschaal volgens het PBI-procédé: 
kolomexperimenten (zie 4.3.); 

ring van het extractierendement (zie 4.4.); 
Optimaliseren van de extractiecondities op laboratorium- 
schaal (zie 4.5.); 

5. Optimaliseren van de procescondities: kolomexperimenten (zie 

2. 

3. Aanvullende experimenten op laboratoriumschaal ter verbete- 

4 .  

4 . 6 . ) .  

In paragraaf 4.7 worden de conclusies ten aanzien van de extractie 
van waterbodems met het PBI-reinigingsprocédé beschreven. 

Veel waterbodems bevatten naast zware metalen ook organische 
micro-verontreinigingen zoals poly-aromatische koolwaterstoffen 
(PAK’S). Op laboratoriumschaal is de invloed van de EDTA extractie 
op het PAK gehalte indicatief onderzocht (zie bijlage 2). 
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4.2. schudexprhenten op laboratoriinschaal 

4.2.1. Inleiding 
De maximale uitloogbaarheid van grond volgens het PBI-procédé 
wordt getest met behulp van schudproeven. Het op deze manier 
testen van het uitlooggedrag is gebaseerd op de standaard 
uitloogtest voor verbrandingsresiduen. Bij deze test is de 
vlneistof/vaste stof verhouding (L/S-verhouding) een globale maat 
voor de tijdsduur van uitloging door middel van percolatie van de 
vaste stof. Een grote L/S-verhouding komt overeen met grote 
tijdsduur van uitloging. 

Bij de schudproeven die door PBI worden uitgevoerd, wordt gewerkt 
met een L/S-verhouding van 5. Theoretisch komt deze L/S-verhouding 
overeen met een percolatieduur van ongeveer een maand. Als 
extractiemiddel wordt een 5 massa % EDTA-oplossing met een pH van 
3, 6 en 9 toegepast. 

4.2.2. Uitvoering 
Bij de PBI-schudproef wordt een hoeveelheid slib, met daarin een 
bekende hoeveelheid droog slib afgewogen in een PE-fles van 0,5 
liter. Aan dit slib wordt eventueel water toegevoegd om de L/S- 
verhouding van 5 te bereiken. Hierna wordt zoveel vast EDTA (als 
Na4EDTA of als Na2EDTA.ZH20) toegevoegd, dat de vloeistof 5 m% 
Na4EDTA bevat. Zonodig wordt met geconcentreerd HC1 of NaOH de pH 
op de juiste waarde gebracht. De PE-fles wordt afgesloten en 
geschud in een schudapparaat. 

Na 4 uur wordt de helft van de extractievloeistof door middel van 
centrifugeren afgescheiden en vervangen door schoon (vers) 
extractiemiddel. De fles wordt hierna nog 20 uur geschud. 
Na het schudden wordt het slib en de vloeistof gescheiden door 
middel van centrifugeren. Het gecentrifugeerde slib wordt gewassen 
met water dat dezelfde pH heeft als het extractiemiddel, daarna 
wordt het slib gedroogd bij 110 'C. Van het slib wordt het droge- 
ctofgehalte bepaald. Het gedroogde slib wordt gemalen en geanaly- 
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seerd op zware metalen. De vloeistofmonsters worden gefiltreerd 
over 0,45 pm en geanalyseerd op zware metalen. 

Het gemeten metaalgehalte van het slib na extractie, moet worden 
gecorrigeerd voor de aanhangende vloeistof. Na het centrifugeren 
bestaat het slib voor 55 tot 70 massa % uit vloeistof. Tijdens het 
drogen van het slib zullen de metalen en de EDTA die in de 
aanhangende vloeistof aanwezig zijn in het slib terecht komen. 
Indien het metaalgehalte en het EDTA-gehalte van de vloeistof 
bekend zijn, kan door bepaling van het drogestofgehalte van het 
slib, het gemeten metaalgehalte van het slib voor dit effect 
worden gecorrigeerd. 

Uit de metaalgehaltes van de extractievloeistoffen na 4 uur en na 
24 uur kan met behulp van de massabalans het metaalgehalte van het 
slib worden berekend. 

4.2.3. Resultaten 
Er zijn 11 schudproeven uitgevoerd, 5 experimenten met Stein, 3 
met Malburgerhaven en eveneens 3 met Dommel (zie tabel 4.1.). Bij 
drie van de vijf schudexperimenten met Stein is het extractiemid- 
del niet ververst. Bij alle overige schudexperimenten is wel 
verversing van een deel van het extractiemiddel toegepast. 
Alle experimenten zijn uitgevoerd met 5 massa % EDTA en een L/S 

verhouding van ongeveer 5. 

23 



Tabel 4.1. : Overzicht van de uitgevoerde schudexperiienten 

slib pi t i jäshr schàaem TWfrni i<i  
(a=) ( P / d  

Steinslib 
Steinslib 
Steinslib 
Steinslib 
Steinslib 

Halburqerhaven 
Halburqerhaven 
Halburgerhaven 

Dommel 
Domnel 
Doiiel 

3 
6 
9 
6 
9 

3 
6 
9 

3 
6 
9 

24 
24 
2 1  

4t20 
4t20 

4120 
4t2O 
4tZO 

4120 
4t20 
4t20 

In tabel 4.2. en 4.3. zijn de resultaten van de schudproeven 
weergegeven. In tabel 4.2. zijn de gemeten metaalgehaltes van het 
slib weergegeven daarnaast zijn deze metaalgehaltes tevens 
gecorrigeerd naar een standaardwaterbodem. De beoordelingscriteria 
voor waterbodems zijn immers afhankelijk van het lutumghalte en 
het organische stofgehalte van de betreffende waterbodem (zie 
2.3.). Het lutumgehalte en het organische stofgehalte zijn voor 
elk slib bepaald voor de extractie (zie bijlage i). Aangenomen 
wordt dat deze gehaltes door de extractie niet worden gewijzigd. 
In tabel 4.3. zijn de op basis van de vloeistofconcentratie en de 
massabalans berekende metaalgehaltes van het slib weergegeven. Bij 
de experimenten waarbij verversing is toegepast is zowel het 
metaalgehalte na 4 uur als het metaalgehalte na 24 uur weergege- 
ven. 
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4.2.4. Discussie 
De extractie-rendementen van de schudproeven zijn sterk afhan- 
kelijk van het metaal en het slib. 
Lood wordt redelijk tot goed geëxtraheerd (rendement 60-85 % ) .  

Zink wordt matig geëxtraheerd (rendement 30-60 % )  en cadmium wordt 
redelijk geëxtraheerd (rendement 30-70 % ) .  Koper is alleen voor 
Dommel gemeten en wordt voor 45 % geëxtraheerd. 

Met behulp van deze schudexperimenten is niet aan te geven welke 
pH in het algemeen het beste voldoet. Dit hangt zowel van het 
metaal als van de slibsoort af. Stein wordt bij pH = 6 en 9 
redelijk goed geëxtraheerd voor Cd en Pb; Zn wordt slecht geëxtra- 
heerd. Malburgerhaven geeft bij pH = 3 en pH = 9 de beste resul- 
taten voor Cd en Pb, hoewel Pb bij pH = 6 ook goed geëxtraheerd 
wordt: Zn wordt bij pH = 3 het beste geëxtraheerd. Dommelslib 
wordt bij pH = 6 het beste geëxtraheerd voor Cd, Zn en Cu, hoewel 
de verschillen met pH = 9 niet zo groot zijn. Bij pH = 3 wordt Zn 
goed geëxtraheerd maar Cu niet en Cd matig. 

De berekende metaalgehaltes komen redelijk overeen met de gemeten 
gehaltes. Alleen voor Malburgerhaven zijn de berekende loodgehal- 
tes veel lager (zelfs kleiner dan O) dan de gemeten gehaltes. Dit 
betekent dat er meer lood in de extractievloeistof is geanaly- 
seerd, dan er op grond van het oorspronkelijke loodgehalte van het 
slib maximaal aanwezig kan zijn. 
Voor de bepaling van het loodgehalte in het slib wordt het slib 
ontsloten met HNO3 en HC1 (koningswater) volgens NEN norm 6465. 
Met deze ontsluitingsmethode worden niet alle metalen vrijgemaakt. 
Dit gebeurt wel met een totaalontsluiting met HF. Het totale 
loodgehalte kan groter zijn dan het loodgehalte dat wordt bepaald 
met de HNO3/HCl-ontsluiting. Indien dit het geval is kan de 
extractievloeistof na de schudproef meer lood bevatten dan er op 
grond van het loodgehalte van het slib, bepaald met de HNO3/HCl- 
ontsluiting, maximaal in zit. Om dit te controleren werd een 
slibmonster van Malburgerhaven op beide manieren ontsloten en 
geanalyseerd op lood. Hieruit bleek echter dat zowel de totaalont- 
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sluiting (HF) als de partiële ontsluiting (koningswater) hetzelfde 
loodgehalte te zien gaven. 
Een andere verklaring voor dit verschijnsel is dat het slib dat 
voor de schudproeven werd gebruikt een hogere loodverontreiniging 
heeft dan het overige slib. Deze hoge loodverontreiniging is 
echter in geen enkel slibmonster van Malburgerhaven aangetroffen. 

Uit de berekende waarde na 4 uur schudden (in tabel 4.3.) kan 
worden afgeleid dat de EDTA-extractie bij pH = 9 sneller verloopt. 
dan bij lagere pH. Dit geldt zeer sterk voor lood en enigszins 
voor cadmium. Zink vormt bij Malburgerhaven een uitzondering op 
deze regel. 

Door 24 uur extractie met 5 massa % EDTA wordt de algemene milieu- 
kwaliteitswaarde niet gehaald voor alledrie de slibben. Alleen 
voor Pb wordt de algemene milieukwaliteitswaarde bereikt. 
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4.3. Extractie volgens het PBI-procédé: kolomproeven 

4.3.1. Inleiding 
Het PBI-procédé wordt op laboratoriumschaal gesimuleerd met behulp 
van kolomeproeven. Bij deze kolomproeven vindt de uitloging plaats 
over een groot tijdsbestek, door het verontreinigd materiaal in 
een PBI-kolom te percoleren met een extractievloeistof. De 
kolomproeven zijn voor alledrie de slibben uitgevoerd. Om een 
indruk te krijgen of de voorbehandeling (de flocculatie) van het 
slib invloed heeft op het extractieresultaat, zijn voor Malburger- 
havenslib twee kolomproeven ingezet met een verschillende 
voorbehandeling. 

4.3.2. Beschrijving van de installatie en enkele procescondities 
Een PBI-kolom (zie figuur 4.2.) bestaat uit een doorzichtige PVC- 
buis met de afmetingen hoogte x diameter = 0,5 m x 0,11 m. Deze 
buis is voorzien van ringvormige verdikkingen om preferente 
vloeistofstroming langs de kolomwand te verhinderen. Aan de 
onderzijde is de buis voorzien van een vloeistoftoevoerleiding en 
aan de bovenzijde van een vloeistofafvoerleiding. Om de vloeistof, 
welke van onder naar boven door de kolom stroomt, goed te verdelen 
is onderin de kolom een drainagelaag en een vloeistofverdeelschijf 
aangebracht. 

fiFUDER 

kol -and  

r insuorn ise  kaloriwand 
verd ikk ing  

v loe is to fuerdee lsch i  j f 

h e l d e r e  
vloeistof laag  

drainagelaag 
( k i e z e l 1  

E slrbbed 

1 TOEVOER 
Piqutu 4.2.: Opbouw van een PBI-koloi. 
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Het slib wordt in de PBI-kolommen gebracht nadat het slib 
batchgewijs is geflocculeerd. Daarna kan het gevormde slibbed 
worden gepercoleerd met de extractievloeistof. De toevoer van de 
extractievloeistof vindt plaats vanuit een centraal percolaatvoor- 
raadvat met behulp van een Masterflex-slangenpomp. Het debiet van 
de extractievloeistof bedraagt circa 0,2 liter per uur, hetgeen 
overeenkomt met een doorstroming van het slibbeä van 20 li- 
ter/uur . d. 
In figuur 4.3. is de gehele laboratoriumopstelling met daarin vier 
kolommen schematisch weergegeven. De vloeistofafvoer van elke 
kolom loopt naar een bij de kolom behorend eluaatopslagvat met een 
inhoud van ongeveer 25 liter. Vanuit deze eluaatopslagvaten worden 
de tussentijdse mengeluaatmonsters genomen. Geregeld worden de 
verschillende eluaatopslagvaten geleegd in een centraal eluaatop- 
slagvat, van waaruit na circa 100 dagen percolatie een totaal- 
mengmonster genomen kan worden. 

1 

// F a ù o i o n n e n  met slib 

U r e n t r a i e  ousiasvaten 

- -batchgewijs 

- Continu 

Piquur 4.3.: Schematische weergave van de opstelling voor 4 kolaiproeven 
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4.3.3. Uitvoering 
In figuur 4.4. is de uitvoering van de kolomproeven schematisch 
weergegeven. 

Slib in 

ionsternaie slib t--- 
FLOCCULEREN '-i 
PERCOLEBEN KET EDTA 

circa 10 weken 
> monsternaie eluaat 

S W E L E N  HET WATEB 

circa 2 weken 

> nonsternaie slib 

Slib uit 

Figuur 4.4.: Schematische weerqave van de procesvoerinq van een kolaiproef. 

De procesvoering van de kolomproeven is in een aantal opeenvolgen- 
de stappen onder te verdelen: 

1. Flocculeren 
De flocculatie vindt plaats volgens de werkwijze die bij de 
doorstromingsexperimenten is toegepast (zie ook 3.2.): Het slib 
wordt in een 10 liter vat verdund met water en geflocculeerd met 
een verdunde flocculantoplossing. Tijdens het toevoegen van de 
flocculantoplossing wordt het slib hard geroerd (2  20 seconden) en 
daarna enige tijd langzaam ( 5  30 seconden). Na bezinking wordt de 
bovenstaande vloeistof afgegoten. 
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2. Percoleren met EDTA 
Nadat het geflocculeerde slib in de kolom gegoten is, wordt het 
slib van onder naar boven (upflow) gepercoleerd met een 5 massa % 

EDTA-oplossing. Het ingestelde debiet is gelijk aan de doorstro- 
mingssnelheid van een grondbed op industriële schaal = 20 l/u.m2. 
Voor de gebruikte kolommen komt dit neer op ongeveer 190 ml/uur. 
Aangezien uit de eerdere laboratoriumproeven geen éénduidige 
optimale pH was aan te wijzen (zie 4.4.) is de pH van het 
extractiemiddel tijdens de kolomproeven gevarieerd van pH = 9 tot 
pH = 6. Tijdens de kolomproeven wordt de pH van het uittredende 
eluaat gemeten. Naast pH-variatie is ook periodiek, mechanische 
menging van de slibbedden in de kolommen toegepast, door een 
roerstaaf voorzichtig door het slibbed heen te bewegen. Het doel 
van deze menging is eventuele luchtbellen en/of kanalen resp. dode 
ruimtes in het slibbed te laten verdwijnen. 
Tijdens het percoleren zijn er verschillende monster genomen om 
het verloop van de extractie te volgen: 

slihonsters 
Voor en na de extractie worden slibmonsters genomen en geanaly- 
seerd op drie of vier metalen. 

äageluaatmonster 
Het uitstromende eluaat wordt dagelijks bemonsterd en gefiltreerd 
over een 0.45 pm-filter. Dageluaatmonsters worden steeds enkele 
dagen na een verandering in de procesomstandigheden geanalyseerd 
op een bepaald tracer-metaal. op deze manier wordt een indruk 
verkregen van het extractieverloop en worden eventuele piekwaarden 
in de metaalgehaltes van het eluaat in beeld gebracht. 

mengeluaatmnsters 
Naast de dageluaatmonsters wordt van het opgevangen eluaat van 
iedere kolom regelmatig (1 à 2 maal per week) een mengeluaatmon- 
ster genomen en geanalyseerd op enkele tracermetalen. Met deze 
gegevens kunnen met behulp van de massabalans de extractie- 
rendementen berekend worden. 

32 



totaal-mengeluaahnsters 
Het eluaat dat per kolom wordt opgevangen in de mengeluaatvaten 
worden één of tweemaal per week overgebracht in het totaal-meng- 
eluaatvat. Uit dit vat wordt éénmalig een monster genomen het zgn. 
totaal-mengeluaatmonster. 

Met de resultaten van de verschillende mengeluaatmonsters kan met 
behulp van het debiet van het eluaat worden berekend hoeveel 
metalen in een bepaald tijdsbestek verwijderd zijn: 

Boeveelheid uitqelooqd metaal [is] = Tijd [men] Y Gemiddeld debiet [l/uur] Y concentratie [ig/l] 

Het reinigingsrendement (E) over de betreffende periode wordt dan 
als volgt berekend: 

Hoeveelheid uitgeloogd metaal in een periode 
E =  * 100 8 

Oorspronkelijke hoeveelheid metaal 

Door de reinigingsrendementen van aansluitende periodes op te 
tellen, wordt een cumulutatief reinigingsrendement (in procenten) 
verkregen. 

Na 74 dagen is de percolatie met EDTA beëindigd. 

3. Spoelen met water 
Na beëindiging van de extractieperiode wordt het slib in de 
kolommen gespoeld met water. Het doel van dit spoelen is het 
verwijderen van de EDTA-restanten in het slibbed. Na beëindiging 
van de spoelperiode worden wederom slibmonster genomen en 
geanalyseerd op drie of vier metalen. 

4.3.4. Resultaten 
Er zijn vier kolomproeven uitgevoerd: één met Stein en Dommel- 
slib en twee met Malburgerhavenslib. Om een indruk te krijgen of 
de voorbehandeling (de flocculatie) van het slib invloed heeft op 
het extractieresultaat, zijn de kolomproeven met Malburger- 
havenslib op verschillende wijze geflocculeerd. Eén experiment is 
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met de optimale flocculantdosering (kolom 2) en één met een lage 
flocculantdosering (kolom 4) uitgevoerd. In tabel 4.4. is een 
overzicht gegeven van alle gegevens die betrekking hebben op de 
flocculatie van de slibben. 

Tabel 4 .4 . :  Flocculatie-geqevens Fan de vier kolomexperinenten (flocculatieiiddel 0,5 q H300 per liter) 

kolom 1 koloi 2 koloi 3 kolom 4 

slibsoort 

iassa slib [kq] 

droqe-stofqehalte ( 8  1 

massa droge stof [kg] 

massa toegevoegd water [kg] 

hoeveelheid flocculatiemiddel [kq] 

flocculant dosering (PU) 
[q floc/kq dsj 

massa afqeheveld water [kq] 

Halburqerhaven Stein 

7,24 3,30 

11,5 30,s 

0,83  1,o 

3,6 3 , 3  

1,66 1,4 

130 0,7 

8,32 4 , i  

Halburqerhaven 

6,39 

11,s 

0,73 

3,5 

0,83 

0,56 

6,04 

droge-stofgehalte n6 flocculatie [ %] 11,2 19,ö 25,6 15,7 

vlokqrootte ná flocculatie qroot qroot middel klein 

vloeistof helderheid 
ná flocculatie 

helder helder tamelijk tamelijk 
helder helder 

Nadat het geflocculeerde slib in de kolommen is gebracht, wordt 
het slibbed van onder naar boven gepercoleerd met 5 massa % EDTA- 
oplossing. De pH bij aanvang van de percolatie is ingesteld op 9 .  

Na circa 2 weken is de pH verlaagt naar 7.5 en 3 dagen later naar 
pH = 6. Na circa 6 weken percolatie is het slib in de kolommen 
enige malen, mechanisch gehomogeniseerd, door een roerstaaf 
voorzichtig door het slibbed heen te bewegen. Na ruim 10 weken is 
de percolatie met EDTA beëindigd en zijn de slibbedden met water 
gespoeld. In tabel 4.5. is het procesverloop van de kolomproeven 
weergegeven. 

3 4  



Tabel 4.5.: Procesverloop van de kolomproeven 

datui T I J D S D U U R (in uren) percolaat pü opnerkinq 
koloi 1 kolon 2 koloi 3 kolon 4 

2 8 - 11 - 8 9 
15-12-89 

18-12-89 

09-01-90 

22-01-90 

15-02-90 

28-02-90 

360 400 400 388 5 n\ EDTA 

72 72 72 72 

456 456 456 455 

288 288 288 288 

576 576 576 576 

312 312 312 312 water 

I 

9 

7,5 

6 

6 

6 roeren 

6 

roeren 

TOTALE 1752 1792 1792 1780 5 nt EDTA 
TIJDSDUUR 
(uur) 312 312 312 312 uater 

debiet 0,180 0,188 0,200 0,188 
i W u r  1 

Met behulp van de mengeluaatmonsters wordt het extractie-rendement 
als functie van de tijd gemeten. Na 50 dagen is een totaalmeng- 
eluaatmonster genomen. Na 74 dagen is de percolatie met EDTA 
beëindigd en is tevens een slibmonster uit de kolom genomen. 
In tabel 4.6. zijn de, uit de eluaatconcentraties berekende 
metaalgehaltes van het slib, na 50 dagen percoleren weergegeven. 
In deze tabel zijn teveens de geanalyseerde metaalgehaltes van het 
slib na 74 dagen percoleren weergegeven. 
In de figuren 4.5 tot en met 4.8 is het reinigingsrendement van de 
kolomproeven weergegeven als functie van de tijd. In deze 
grafieken is tevens het uiteindelijke reinigingcrendement 
weergegeven na 74 dagen percolatie. Dit reinigingsrendement is 
bepaald op basis van de analyse van een slibmonster. 
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4.3.5. Discussie 
In deze discussie worden eerst de resultaten van de kolomproeven 
per slibsoort aan de hand van de figuren 4.5. tot en met 4.8. 
besproken. 

Dorielslib, kolom 1: 
- Voor cadmium en koper treedt in de aanvangsfase van de proef 

geen sterke uitloging plaats; bij zink is dit niet na te 
gaan, doordat er niet voldoende meetgegevens zijn. 

- Nadat periodieke mechanische menging (roeren) in de kolommen 
plaatsgevonden heeft, neemt het rendement van Cd en Cu 
sneller toe. Roeren heeft dus een positief effect op de 
extractie. 

- De extractie van Cd en Cu verloopt bij een pH van 6 evengoed 

- Zowel de zink-, cadmium als de kopergrafiek vertonen aan het 
als bij een pH van 9. 

einde van de proef een stijgend verloop; dit geeft aan dat 
uitloging nog steeds plaatsvindt. 

Ilalaugerhavenslib, kolom 2: 
- De eerste 3 dagen van de extractie vindt er een sterke 

uitloging van Pb plaats (aanvangspiek), wat veroorzaakt 
wordt door uitloging van sterk mobiele loodverbindingen. Bij 
de extractie van verontreinigde grond komt dit verschijnsel 
ook voor, alleen is de deze aanvangsperiode van verhoogde 
uitloging groter. 

- De "knik" in de lijn na 16,6 dagen (overgang van percolaat-pH 
van 9 naar 6) geeft aan, dat extractie bij pH = 9 beter 
Verloopt dan bij pH = 6. 
Periodieke mechanische menging heeft een positief effect op 
het verloop van de Pb-reiniging, gezien de "knik" in de 
rendementscurve op dag 39. Voor Zn en Cd is de invloed van de 
menging niet éénduidig vast te stellen vanwege het geringe 
aantal meetpunten. 

proef duidt erop dat uitloging nog steeds plaatsvindt. 

- 

- Het stijgende verloop van de Pb-grafiek aan het einde van de 
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steinslib, kolom 3: 
- Bij Steinslib vindt evenals bij Malburgerhavenslib een sterke 

uitloging van Pb plaats gedurende de eerste dagen van de 
reiniging. Tot 7 dagen na start van de reiniging vindt een 
verhoogde Pb-uitloging plaats. 

del, is er geen duidelijk verschil te zien in de mate van 
uitloging. 

uitloging van Pb plaats. Roeren heeft bij deze proef een 
heel sterk positief effect. 

uitloging van Pb plaats. 

- Bij de overgang van pH = 9 naar pH = 6 van het extractiemid- 

- Na mechanische menging vindt een zeer sterk verhoogde 

- Aan het einde van de proef vindt er nog altijd een sterke 

Ilalburgerhavenslib, kolom 4: 
- Gedurende de eerste 6 dagen van de reiniging vindt een 

sterke uitloging plaats, waarna uitloging van Pb stopt. Pas 
na de pH-verandering van het extractiemiddlel (van pH = 9 
naar pH = 6), vindt er weer geringe uitloging van Pb plaats. 

lichte stijging in Pb-uitloging en veroorzaakt een sterke 
stijging in Zn-uitloging. Echter na de 2e maal roeren is het 
beeld omgekeerd. De Zn-uitloging stijgt niet, terwijl de Pb- 
extractie zeer sterk stijgt! 
De extractie verloopt duidelijk minder goed dan bij kolom 2. 
De oorzaak hiervan kan liggen in het verschil van fioc- 
culantdosering. 

- Mechanische menging bewerkstelligt aanvankelijk een zeer 

- 

Flocculeren: 
Van de twee kolomproeven met Malburgerhavenslib heeft het slib in 
kolom 4 een veel lagere flocculantdosering. Dit heeft tot gevolg 
dat bij deze kolom de vlokgrootte kleiner is in vergelijking met 
de vlokgrootte van slib in kolom 2. Een mogelijke verklaring voor 
het feit dat het reinigingsrendement van kolom 4 lager is dan van 
kolom 2 kan zijn, dat kleine vlokjes kanaalvorming in de hand 
werken, doordat de vlokjes vanwege hun lage gewicht uit elkaar 
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gedrukt worden door de stijgende vloeistofstroom. De structuur van 
het slibbed wordt hierdoor verstoord, waardoor geen goede 
uitwisseling plaatsvindt tussen vloeistof en vaste stof. 

pH: 
Uit de kolomproeven is niet duidelijk een optimale pH te bepalen. 
Alleen voor Malburgerhavenslib is aangetoond dat voor Pb de 
extractie bij pH = 9 beter verloopt dan bij pH = 6 (kolomexperi- 
ment 2 ,  zie figuur 4 . 6 . ) .  

Eindresultaat per retaal: 
Voor zink en lood worden voor alledrie de slibben ongeveer even 
hoge rendementen bereikt (40-60%),  terwijl de rendementen voor 
cadmium zeer sterk verschillen per slibsoort (O-60%). 

Extractie-verloop per metaal: 
Het extractie-verloop voor Pb vertoont een duidelijke aanvangs- 
piek, waarin sterke uitloging optreedt. Blijkbaar is een gedeelte 
van de loodverontreiniging aanwezig in de vorm van sterk mobiele 
loodverbindingen. De extractie van Cd en Cu vertonen een geleide- 
lijke stijging van het extractierendement in de loop van de tijd. 
Voor Cd en Cu zijn er blijkbaar geen mobiele, makkelijk uitloogba- 
re verbindingen aanwezig. Mogelijkerwijs bestaan de aanwezige Cd- 
en Cu-verbindingen uit sulfides, die met EDTA moeilijk extra- 
heerbaar zijn. Beluchten kan verbetering in deze situatie brengen. 

In alle gevallen vindt er bij beëindiging van de proeven nog 
steeds uitloging plaats: Door verlenging van de tijdsduur van 
extractie is voor alledrie de slibben een hoger rendement 
haalbaar. 

Periodieke iechani ‘ d e  -ging: 
Periodieke mechanische menging van het slib in de kolommen 
(roeren) bewerkstelligt in alle gevallen een stijging in de 
uitloogbaarheid van Pb, Zn, Cu en Cd. 
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4.4. Aanrmllende laboratorium-experimenten 

4.4.1. Inleiding 
De extractierendementen van de schudexperimenten en de kolomproe- 
ven op laboratoriumschaal zijn in het algemeen niet hoog. Om te 
onderzoeken of de extractierendementen kunnen worden verhoogd zijn 
enige aanvullende experimenten op laboratoriumschaal uitgevoerd. 
Hierbij zijn de volgende procescondities onderzocht: 

1. Verlengen van de tijdsduur van extractie (paragraaf 4.4.2.) 
Bij de schudproeven met EDTA wordt 24 uur geschud met een L/S 
verhouding van 5, hetgeen theoretisch overeenkomt met een 
percolatieduur van circa 1 maand. Vergroting van de tijdsduur 
van schudden en van de L/S verhouding geeft een indicatie van 
de maximaal haalbare reinigingsrendementen na zeer lang 
percoleren. 

2. Beluchten van het slib (paragraaf 4.4.3.) 
Waterbodems kenmerken zich door een reducerend milieu, daar 
er geen direct contact tussen (lucht) zuurstof en de 
waterbodem bestaat. Door beluchting van het slib zal de 
redoxpotentiaal van het slib veranderen. Deze redoxpotentiaal 
kan invloed hebben op de extraheerbaarheid van zware metalen. 
Door beluchten van slib kan bovendien organisch materiaal, 
waaraan zware metalen zijn gebonden, zodanig worden omgezet 
dat extraheerbaarheid van het materiaal toeneemt. 

3. Zuurextractie gevolgd door EDTA-extractie (paragraaf 4.4.4.) 
Zware metalen kunnen op verschillende manieren in het slib 
aanwezig zijn. Door een tweetal verschillende extractiemidde- 
len na elkaar toe te passen, wordt mogelijk een groter 
gedeelte van de metalen geëxtraheerd dan met één extractie- 
middel bereikt kan worden. Voor de extractie van kleigronden 
geldt dat de combinatie zuurextractie gevolgd door EDTA- 
extractie in vele gevallen de hoogste extractie-rendementen 
te zien geeft (iit. 4). 
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4.4.2. 

Er is een schudexperiment uitgevoerd, waarbij Malburgerhavenslib 
in een L/S verhouding van 100 gedurende 16 dagen is geschud. 

Verlenging van de tijdsduur van extractie 

tijdsduur 

voor extractie i) 

7 dagen 2) 

16 dagen 2) 

16 dagen 1) 

24 uur schudproef i) 

Uitvoering 
De uitvoering van de schudproef in zuur milieu is vergelijkbaar 
met de in 4.2.2. beschreven uitvoering van schudproeven. Voor dit 
experiment werd een L/S verhouding van 100 genomen en werd de 
verversing na 7 dagen uitgevoerd. De totale tijdsduur van de 
schudproef was 16 dagen. 

ietaalqehalte (igikq) rendeient ( 8 )  

Cd Pb Zn Cd Pû Zn 

20 3000 2000 

n.i. 600 700 80 65 

n.n. 300 90 90 96 

4 120 680 86 96 66 

14 560 1590 31 81 20 

Resultaat 
In tabel 4.7. zijn de resultaten van het schudexperiment met EDTA 
weergegeven. 

Tabel 4.7.: Besultaten 16 daags-schudexperiient net Kalburqerbaven 
in vergelijking iet het 24 uurs-schudexperiient, bij pü = 6. 

i) 
2) 

n.i. = niet meetbaar 

Geanalyseerde ietaalgebaltes van het slib 
Retaalgehaltes berekend uit de ietaalqehaltes van het eluaat 

Discussie 
Verlenging van de tijdsduur van extractie heeft voor EDTA een 
gunstig effect op het reinigingsrendement. Uit tabel 4.7. blijkt 
dat bij het 16 daags-schudexperiment met EDTA, na 7 dagen het 
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maximale rendement nog niet is bereikt. Door gedeeltelijke 
verversing van het extractiemiddel en verlenging van de tijdsduur 
kan het reinigingsrendement voor Pb en Zn nog aanzienlijk worden 
verbeterd (Cd is niet gemeten na 7 dagen). 

Blijkbaar iC de extractie van waterbodems met EDTA een langzaam 
verlopend proces. Door verlenging van de tijdsduur kunnen hoge 
extractierendementen bereikt worden (90% en meer). 

4.4.3. Beluchten van het slib 
Er is met elk slib één extractie-experiment uitgevoerd, waarbij 
het slib tijdens de extractie werd belucht. 

Uitvoering 
Aan 0,5 kg slib (5 massa % drogestof) werd zoveel vast EDTA toege- 
voegd, dat de vloeistof 50 gram Na4EDTA per liter bevat. Deze 
suspensie werd gedurende 24 uur geroerd en belucht met een debiet 
van O, 1 m3/u. Monstername en berekening verliep zoals beschreven 
in de werkwijze voor roerproeven (zie 5.2.2). 

Resultaten 
De resultaten van de beluchtingsexperimenten zijn weergegeven in 
tabel 4.8. 

Discussie 
Beluchten van het slib heeft voor EDTA een zeer gunstig effect op 
het reinigingsrendement. Indien de rendementen van de schudexperi- 
menten bij pH = 6 vergeleken worden met de beluchtingsexperimenten 
met EDTA dan blijkt dat voor Stein en Malburgerhaven een aanzien- 
lijke verbetering optreedt (gemiddeld Zo’n 208 beter), voor 
Dommel zijn de resultaten vergelijkbaar. 
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4.4.4. Zuurextractie gevolgä door EDTA-extractie 
Er is één experiment uitgevoerd met Malburgerhavenslib, waarbij 
achtereenvolgens mwerd geëxtraheerd met zuur (roerproef) en met 
EDTA (schudproef). Dit experiment moet een indruk geven van het 
rendement van het PBI-procédé, waarbij het slib vooraf, in een 
geroerd vat met zuur wordt geëxtraheerd. 

voor extractie i) 

na roerexp. 1) 

na roerexp. 2)  

na schuderp. 1 )  

na scbudexp. 2 )  

uitvoering 
0,5 kg slib werd gedurende 1 uur bij een pH van 1 geëxtraheerd op 
een manier zoals die is beschreven in 5.2.2. (uitvoering roerexpe- 
riment). Met r u i m  de helft van het op deze wijze geëxtraheerde en 
gecentrifugeerde slib werd een 24 uurs-schudproef met EDTA 
uitgevoerd zoals beschreven in 4.2.2. (pH 2 9 ) .  Het experiment is 
uitgevoerd met Malburgerhaven. 

20 3000 2000 

10 2910 1230 50 3 38 

2550 15 

5 570 1100 75 81 45 

710 76 

Resultaat 
In tabel 4.9 zijn de resultaten van het gecombineerde extractie- 
experiment weergegeven. 

Tabel 4.9.: Boer/schudexperiient iet lalburgerhaven slib 
roer: zuur PB = 1, 1 uur; schud: 5 E \ EDTA, PU = 9 ,  4 t 20 UW 

ietaalgebalte (iq/kq) rendeient ( \ )  I Cd Pb Zn 1 Cd Pb Zn 

~ ~ ~ 

1) 
2) 

n.i. = niet meetbaar 

Geanalyseerde ietaalqebaltes van het slib 
Hetaalqebaltes berekend uit de ietaalqehaltes van het eluaat 

Het zuurverbruik bij dit experiment bedraagt 0,55 ml 30 m % HC1 
per gram droog slib. 
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Discussie 
Vergelijking van dit gecombineerde roer/schudexperiment met het 
schudexperiment bij dezelfde pH laat zien dat de extractie van Cd 
en Zn iets beter en de extractie van Pb iets slechter verloopt. 
De zuurextractie gevolgd door extractie met EDTA heeft dus geen 
éénduidige positieve invloed op het extractierendement. 
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4.5. Optimaliseren van de extractiecondities 

4.5.1. Inleiding 
In het voorgaande onderzoek is geconstateerd dat beluchten van het 
slib en een lange extractieduur een positieve invloed hebben op de 
extractierendementen (zie 4.4.). De invloed van beluchten en een 
lange extractieduur zijn in 4.4. onderzocht. Door toepassing van 
zowel beluchten als een lange extractieduur zal het extractie- 
rendement naar verwachting nog verder kunnen worden verbeterd. 
In dit deel van het onderzoek wordt de invloed van het beluchten 
in combinatie met een lange extractieduur op laboratoriumschaal 
onderzocht. De drie slibben zijn onder een viertal verschillende 
condities geëxtraheerd, waarbij de tijdsduur van beluchten en 
extraheren zijn gevarieerd. Beluchten van het slib zal invloed 
hebben op de redoxpotentiaal van het slib. Tijdens de experimenten 
wordt de redoxpotentiaal regelmatig gemeten om te bepalen of er 
een verband bestaat tussen de beluchtingsduur en de redoxpotenti- 
aal. Indien er een relatie bestaat tussen de redoxpotentiaal en de 
beluchtingsduur kan de redoxpotentiaal als parameter worden 
gebruikt om de beluchtingsduur te regelen. 

4.5.2. uitvoering 
De experimenten zijn uitgevoerd in een bekerglas van 1 liter, dat 
is uitgerust met een roerder en een luchtpomp. Het extractiemiddel 
is een 5 massa % EWA-oplossing met pH = 7. De L/S-verhouding 
bedraagt ongeveer 10. De invloed van het beluchten is onderzocht 
door de slibben bij een viertal beluchtingscondities te extrahe- 
ren: continu beluchten, periodiek beluchten, zonder beluchten en 
beluchten voorafgaand aan de extractie. De experimenten zonder 
beluchten zijn uitgevoerd in een afsluitbare PE-fles om de opname 
van zuurstof uit de lucht te minimaliseren. De invloed van de 
tijdsduur is onderzocht door de extractie uit te voeren in drie 
stappen. Na elke stap is het slib door centrifugatie afgescheiden 
van het extractiemiddel. Bij de extractiestappen 2 en 3 is steeds 
vers extractiemiddel gebruikt. Dit komt overeen met de situatie in 
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de PBI-reinigingsmethode waar ook steeds met geregenereerd 
extractiemiddel wordt geëxtraheerd. 

Bij drie experimenten duurde stap 1 en 2 elk 24 uur en stap 3 vier 
dagen. Bij het vierde experiment is alleen voorafgaand aan de 
extractie belucht en duurden de drie extractiestappen elk 7 dagen. 
Na elke stap is er een slibmonster genomen en geanalyseerd. 
De monsters zijn ontsloten volgens NEN-norm 6465 (met salpeterzuur 
en zoutzuur). De metaalgehaltes aan Cd, Cu, Pb en Zn zijn bepaald 
met behulp van AAS (vlamtechniek) volgens resp. NEN 6452, 6451, 
6453 en 6443. 

Het slibmonster na stap 3 is, in tegenstelling tot de andere 
monsters, éénmaal gewassen met water alvorens het te analyseren. 
Wassen van het slib is noodzakelijk om de resten metaal in het aan 
het slib hangende extractiemiddel te verwijderen. Wassen werd 
uitgevoerd door het slib na centrifugeren in water te suspenderen 
en weer te centrifugeren. Het metaalgehalte van de niet gewassen 
monsters (na stap 1 en 2) zal minder nauwkeurig zijn dan de 
metaalgehaltes van de gewassen monsters (na stap 3). Tijdens de 
extractie zijn regelmatig de pH en de redoxpotentiaal gemeten. 

In figuur 4.9 is de uitvoering van de experimenten schematisch 
weergegeven. 
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EXPDIIIW: 

ZONDEB BELOCETEN: 
voor extractie 
stap 1 

stap 2 

stap 3 

PEEIODIEK BELüCECHTEü: 
voor extractie 
stap 1 

stap 2 

stap 3 

CONTIRO B e r s t C u m i :  
voor extractie 
stap 1 

stap 2 

stap 3 

rAIlrnRIGB exTRAcTIe: 
voor extractie 
stap 1 

stap 2 

stap 3 

TLlDsmm (in ia-) 
I 

O 
O 

96 

24 

24 

I - 16 
O 

168 

168 

168 

= extractie = beluchten 

Piquur 4.9.: Schematische weergave van de uitvoering van de extractie-experimenten 
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4.5.3. Resultaten 
In tabel 4.10 is een overzicht weergegeven van het verloop van de 
pH en de redoxpotentiaal van elk van de experimenten. In tabel 
4.11 zijn de metaalgehaltes van het slib voor extractie en na elke 
extractiestap weergegeven zoals ze gemeten zijn. In tabel 4.12 
zijn de extractierendementen en de metaalgehalte na drie extrac- 
tiestappen weergegeven. In deze tabel zijn zowel de gemeten als de 
naar standaardwaterbodem gecorrigeerde metaalgehaltes weergegeven. 
Het lutumgehalte en het organische stofgehalte zijn voorafgaand 
aan de extractie bepaald. Aangenomen wordt dat door de extractie 
met EDTA deze gehaltes niet worden gewijzigd. 

rabei 4.10.: Eet verimp van de pa en de redoxpotentiaai tijdens de 3-stapa~xtractieeqerperimenten 

WIIRCWBIIYW-slib 
ronder beluchten 
periodiek beluchten 
mntinu beluchten 
hqdur ige  extractie 

periodiek beluchten 
continu beluchten 
langdurige extractie 

m - s i i b  
zder  beluchtea 
periodiek beluchten 
mntinu beluchten 
hqdurige extractie 

RedorpJtentuil gml 

'oor M 
ieluchten beluchten 
' lmv i  pa V ImVI PI 

-225 7.2 - - 
-147 7.2 -8 7.7 
-210 7.3 160 7.8 
-194 7.3 -70 7.6 

-228 7.2 - - 
-2M 7.4 28 7.9 
-204 7.3 75 8.3 
-119 7.3 46 7.9 

-230 7.0 - - 
-215 7.0 -161 7.3 
-216 7.0 120 6.8 
-182 7.1 -28 6.7 

t.0.1. bJ/A$i (3.5 n) ~ 

-184 6.2 -112 7.3 
-95 6.6 -I7 8.7 
-69 6.9 -22 8.9 

-118 7.0 -I4 9.5 

-242 6.9 -61 7.4 
-100 6.2 20 8.3 
-64 7.0 6 9.0 
-69 7.0 -27 9.4 

-320 6.9 -290 7.6 
-158 6.8 -77 8.2 
-76 6.9 48 7.4 

-117 7.0 39 8.2 -- 
mtih+lsl t tmdc 

-18 6.9 15 7.2 
-5 7.0 19 8.1 

-11 7.0 I7 8.4 
-7 9.4 35 8.5 

-21 7.2 38 7.3 
3 6.9 O 8.7 

-22 6.9 4 8.9 
-55 9.2 -19 9 

-82 7.0 -110 7.3 
5 7.1 28 7.5 
44 6.9 56 7.2 
Ik 8.2 69 7.8 

45 6.9 81 7.0 
27 7.0 E4 7.9 
12 6.9 16 8.0 

-5 6.8 63 7.1 
24 7.0 60 8.2 
5 7.0 37 8.3 

-20 6.9 -121 7.0 
34 6.9 71 7.4 
43 6.8 50 7.4 
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4.5.4. Discussie 

Mg- 
De resultaten van de drie-staps extractie zijn veel beter dan de 
resultaten die in het voorgaande delen van het onderzoek zijn 
bereikt. Deze verbetering treedt zowel op bij de experimenten 
zonder beluchting als bij de experimenten waarbij wel beluchting 
is toegepast. 
Voor Malburgerhavenslib is in het voorgaande deel van het 
onderzoek een 16 dagen durende 2-staps-extractie uitgevoerd zonder 
beluchting (zie 4.4.2.). Voor Cd en Pb komen de resultaten van 
deze 2-staps-extractie ongeveer overeen met recente 3-staps- 
extractie resultaten. Voor Zn geeft de 3-staps-extractie beduidend 
betere resultaten (gemeten Zn gehalte 680 versus 380 mg/kg). 
Zowel Malburgerhavenslib als Steinslib zijn na correctie in 
verband met lutum- en organische stofgehalte, naar een standaard- 
waterbodem, gereinigd tot metaalgehaltes gelijk aan of lager dan 
de algemene milieu-kwaliteitswaarde. 
Voor alledrie de slibben geldt dat Cu en Pb tot de referentie- 
waarde gereinigd kunnen worden en Zn tot waarden tussen de 
referentiewaarde en de algemene milieu-kwaliteitswaarde. 
Voor Malburgerhavenslib en Steinslib kan Cd tot de algemene 
milieu-kwaliteitswaarde worden gereinigd. Dommelslib wordt 
daarentegen voor Cd slechts gereinigd tot beneden de signalerings- 
waarde. 

De invloed van beluchten op extrad-ten 
Na 3 extractiestappen zijn voor Malburgerhaven- en Steinslib de 
verschillen tussen metaalgehaltes van de extractie met en zonder 
beluchten zeer gering. Voor Malburgerhaven- en Steinslib zijn 
zowel zonder als met beluchten hoge rendementen bereikbaar door 
zeer langdurig te extraheren. Voor Dommelslib bestaat er wel een 
aanzienlijk verschil in eindmetaalgehalte en heeft beluchten van 
het slib een gunstige invloed op de extractie. 
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Beluchten heeft voor alle drie slibben wel een duidelijke invloed 
na extractiestap 1 en 2 (zie tabel 4.11). Door beluchting van het 
slib zijn in het algemeen de extractie-rendementen na stap 1 en 2 
aanzienlijk hoger dan zonder beluchten. 
Dit betekent dat door toepassing van beluchting het extractie- 
proces sneller zal verlopen. A l s  zodanig heeft beluchting bij 
toepassing van het PBI-procédé een gunstige invloed op de 
benodigde tijdsduur en daarmee op de kosten van het proces. Perio- 
diek beluchten van het slib heeft een minder gunstige uitwerking 
op de extractiesnelheid tijdens de eerste extractiestap dan 
continu beluchten. 

De invload van de extractieduur op de extractieremi-ten 
De invloed van de extractieduur kan uit tabel 4.11 worden 
afgeleid. Door de extractie in verschillende stappen uit te voeren 
wordt in een relatief korte tijd de invloed van een grote 
extractieduur onderzocht. De rendementen van de eerste drie 
experimenten (3 stappen, totale tijd 6 dagen) nemen na elke 
extractiestap toe. Door toepassing van een nog grotere extractie- 
duur (4e stap) kunnen de rendementen mogelijk nog verder toenemen. 
De eindrendementen van het langdurige extractie-experiment (3 
stappen, totale tijd 21 dagen) zijn ondanks de grotere extractie- 
duur vergelijkbaar met de 6 daagse experimenten. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat onder de toegepaste condities de maximaal 
haalbare rendementen bereikt zijn. Verdere verbetering van de 
rendementen moet dan niet worden gezocht in verlenging van de 
tijdsduur van beluchten en/of extractie, maar zal door variatie 
van andere parameters bereikt moeten worden (bijv. verhoging van 
het EDTA-gehalte). 

Uit tabel 4.11 blijkt verder dat de metaalgehaltes na 7 dagen 
extractie (stap 1. langdurige extractie) in het algemeen redelijk 
vergelijkbaar zijn met de metaalgehaltes na twee stappen van 24 
uur (stap 2, periodiek/continu beluchten). De resultaten na twee 
stappen van 7 dagen (stap 2, langdurige extractie) komen in het 
algemeen redelijk overeen met de metaalgehaltes na drie stappen 
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van resp. 1, 1 en 4 dagen (stap 3, periodiek/continu beluchten). 
De resultaten na drie stappen van 7 dagen, geven slechts een 
kleine verbetering ten opzichte van de resultaten na twee stappen 
van 7 dagen (zie langdurige extractie). Mogelijkerwijs zijn door 
extractie zonder verversing van het extractiemiddel vergelijkbare 
rendementen haalbaar (zie optimaliseren van de procescondities, 
4.6.). 

De invloed van beluchten op pe en redoxpotentiaal 
Uit tabel 4.10 kan worden afgeleid dat beluchten van het slib een 
duidelijke invloed heeft op zowel de redoxpotentiaal als de pH. 
Alle in tabel 4.10 weergegeven redoxpotentialen zijn gemeten ten 
opzichte van een Ag/AgCl (3.5 M) referentie-electrode (normaal 
potentiaal = 0.25 V). Door het beluchten stijgen zowel pH als 
redoxpotentiaal. De stijging van de pH kan veroorzaakt worden door 
reactie van zuurstof met organische componenten van het s l i b .  
Hierdoor wordt OH- gevormd volgens onderstaande halfreactie, 
waardoor de pH zal stijgen. 

0 2  (9) + 2H20 + 4e- ---> 40H- EO = + 0.40 V 

Daarnaast kan de pH ook stijgen door het in oplossing gaan van 
metaalhyäroxyden. 
De verschillen in redoxpotentiaal bij het wel of niet beluchten 
komen voornamelijk tot uiting in de eerste stap van de extractie. 
In de tweede en derde stap is de verandering van de redoxpoten- 
tiaal verwaarloosbaar. Wel treedt er in de tweede en derde stap 
bij alledrie de slibben een pH-stijging op door het beluchten. Dit 
kan erop wijzen dat ook in deze fase zuurstof reageert met slib 
onder vorming van OH-. 
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4.6. Optimaliseren procescondities: kolomexperimenten 

4.6.1. Inleiding 
In een voorafgaand deel van het onderzoek zijn reeds kolomproeven 
uitgevoerd om het PBI-procédé op laboratoriumschaal te simuleren 
(zie 4.3.). Om een goede doorstroming te bewerkstelligen en om 
uitspoeling van het slib te voorkomen werd het slib, voordat het 
in de kolommen werd gevoerd, batchgewijs geflocculeerd. Gebleken 
is dat homogeniseren van het slib tijdens de kolomproeven een zeer 
gunstige invloed heeft op het extractierendement. 

Tijdens dit deel van het onderzoek zullen wederom kolomexperimen- 
ten worden uitgevoerd, waarbij de procesvoering op verschillende 
punten wordt aangepast: Het slib wordt voorafgaand aan de 
flocculatie belucht, de flocculatie vindt niet batchgewijs plaats 
maar in een continue flocculatie-opstelling en het slib wordt 
periodiek gehomogeniseerd door het slib periodiek te beluchten. Om 
de procesvoering verder te optimaliseren zijn de kolomexperimenten 
bovendien op verschillende wijzen uitgevoerd: 

Procesvoe- 
1. Beluchten van het slib 
2. Flocculeren van het slib 
3. 
4. Spoelen van het slibbed met water 
Alle drie de slibben zijn volgens deze methode geëxtraheerd. 

Percoleren met EDTA en periodieke beluchting van het slib 

Proce svoerina 2 :  

1. Beluchten + extractie met EDTA van het slib 
2. Flocculeren van het slib 
3. 

4. Spoelen van het slibbed met water 
Malburgerhavenslib is volgens deze methode geëxtraheerd. 

Percoleren met EDTA en periodieke beluchting van het slib 
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1. Beluchten + extractie met EDTA van het slib 
2. Extractie met EDTA (met geringe menging) 
3. 
Malburgerhavenslib is volgens deze methode geëxtraheerd. 

Spoelen van het slibbed met water 

In de navolgende paragraven worden de experimenten die zijn 
uitgevoerd volgens bovenstaande procesvoeringen besproken. 

4.6.2. Procesvoering 1 

uitvoering 
De procesvoering, welke schematisch is weergegeven in figuur 4.10, 
is op te splitsen in een viertal opeenvolgende fasen: 

1. B- t s 'b 
Het slib wordt gedurende 20 uur belucht in een beluchtings- 
bak. De pH, de redoxpotentiaal en het droge-stofgehalte van 
het slib worden gemeten. 

2. Flocculat ie van het si& 
De flocculatie wordt uitgevoerd in een continue flocculatie- 
installatie (zie figuur 4.11). Het ontwerp van de installatie 
is gebaseerd op de flocculatie-eenheid zoals die voor de 
reiniging van kleigronden is ontwikkeld (lit. 4). De 
installatie bestaat uit een mengvat waarin continu flocculant 
en slib worden gedoseerd en heftig gemengd, gevolgd door een 
tweede mengvat waarin langzaam wordt geroerd, zodat de 
slibvlokken kunnen aangroeien. Aangezien uit het voorgaande 
onderzoek is gebleken dat de flocculatie beter verloopt bij 
lagere droge-stofgehaltes, wordt het ingaande slib verdund 
met water tot 5 massa %. Het overtollige water wordt na 
bezinking via een overloop afgescheiden en geloosd. In een 
full-scale installatie kan dit afgescheiden water worden 
hergebruikt om het inkomende slib te verdunnen. Het slib Uit 
het tweede mengvat wordt in een bezinkkolom opgevangen waarin 
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het een slibbed vormt. Dit slibbed wordt overgebracht in een 
percolatiekolom. In enkele voorproeven zijn de optimale 
flocculantdoseringen per slibsoort bepaald. Tijdens de 
continue flocculatie worden de debieten enige malen gemeten. 

PERCOLEREN KET EDTA EN 
PERIODIEK BELOCHTEE: 
week 1 t / i  6: 2 * per ueek 10 iin 
week 7 : i * 8 uur en 1 * i0 min 
ueek 8 : 2 * i0 min 
week 9 : I * 8 uur en i * 10 iin 
ueek 10 : 2 * 10 min 
week 11 : 1 * 8 uur en 1 * 10 min 
ueek 12 : 1 * 8 uur en 1 * 10 iin 
ueek 13 : 1 * 10 min 

Slib in 

> monsternaie slib 

> ionsternaie slib 

> ionstername totaal ienqeluaat 

qedurende gehele 

2 eluaatienqionsters per week 
> percolatieperiode: 

FLOCCULEREN T-- 

SWELEN I(ET RATEB 
vanaf ueek 13 

> ionsternaie slib 

Slib uit 

Piquur 4.10: Uitvoerinq extractie-experiment volqens procecvoerinq 1 
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-- .cI flocculatievaatje 1 

bezinker 

slib naar kolom 

Figuur 4.11. Schematische weergave van de flocculatie-installatie 

3. Percol eren met EDTA en Deriodieke beluchtina van het slibbed 
Na de flocculatie wordt het slib overgebracht in een 
percolatiekolom en wordt het slibbed doorspoeld (geper- 
coleerd) met een 5 massa % EDTA oplossing ( 2 0  l/u.m2). De 
opstelling is in paragraaf 4.3.2. reeds beschreven. 
Het slib wordt periodiek belucht om een tweetal redenen: 
a) Homogenisatie van het slib, waardoor kanaalvorming wordt 
voorkomen en b) handhaving van een oxyderend milieu. De 
frequentie en de duur waarmee de beluchting is uitgevoerd is 
afhankelijk van de resultaten in de tijd gevarieerd, zoals 
weergegeven in figuur 4.10. 
Tijdens het percoleren zijn eluaatmengmonsters van enkele 
dagen genomen en geanalyseerd op twee metalen. Hierdoor kan 
de extractie als functie van de tijd worden gevolgd. Al het 
eluaat werd opgevangen in een vat, van waaruit één mengmon- 
ster is genomen. Dit totale mengmonster is geanalyseerd op 
alle vier de metalen. 
Naast de eluaatmonsters zijn er tijdens het extractieproces 
ook een tweetal slibmonsters genomen. 
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4. SDoelen van het slibbed met water 
Indien door percolatie het restgehalte aan metalen in het 
slib tot een acceptabel niveau is teruggebracht, moet het 
slib worden nagespoeld met water om de EDTA uit het slibbed 
te spoelen. 

Resultaten 
Met alledrie de slibben is de extractie volgens procesvoering 1 
uitgevoerd. In tabel 4.13. zijn de uitgangsgegevens van de slibben 
en de gegevens van het beluchten en het flocculeren weergegeven. 

Tabel 4.13.: Uitqanqsqeqevens van het slib en qeqevens van beluchten en 
flocculeren van de extractie experimenten volqens procesvoerinq 1 

slibsoort 
' kolom. 

UITGANGSGEGEVENS 
d.s.qehalte BI 
PK 
redoxpot. (iv) 
Cd-qehalte (nq/kq) 
Cu-qehalte (iq/kq) 
Pb-gehalte (iq/kq) 
Zn-qehalte (iq/kq) 

----__-____________________. 

BELOCETIBG 
beluchtinqsduur (uur) 
PB 
redoxpot. (111) 

FLOCCULATIE 
tijdsduur flocculatie(u:iin) 
massa qefloc.slib,drooq (kq) 
flocculantdoserinq 
qfloc/kq ds) 
ds qeh na flocculatie (at )  

---------------_____________ 

Het extractieverloop werd bepaald door al het uittredende eluaat 
op te vangen. Door de massa en het metaalgehalte van het uit- 
tredende eluaat te meten kan de hoeveelheid verwijderd metaal 
worden berekend. Het extractierendement wordt berekend door de 
hoeveelheid verwijderd metaal te delen door de oorspronkelijke 
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hoeveelheid metaal in de kolom (massa slib in kolom * metaal- 
gehalte van het slib). Het aldus berekende extractierendement is 
in figuur 4.12, 4.13 en 4.14 weergegeven als functie van de tijd. 

Naast de uit de eluaatgehaltes berekende extractierendementen zijn 
de rendementen ook berekend uit slibmonsters die tijdens en na het 
extractieproces zijn genomen (twee per kolom). In tabel 4.14. en 
4.15 zijn de metaalgehaltes en de rendementen van de drie kolom- 
proeven in een overzicht weergegeven. 

Extractie ren dement , S tei n s I i b 
kolom 1 

70 

O 20 40 60 a0 

aantal dagen 
O Pb t z n  

Figuur 4.12.: Het extractierendement als functie van de tijd voor 
Steinslib 
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Extractierendement. Ma1burgerhaven;lit 
mi- 2 

Figuur 4.13.: Het extractierendement als functie van de tijd voor 
Malburgerhavenslib 

Extractierendement, Dommelslib 
WOm 3 

Figuur 4.14.: Het extractierendement als functie van de tijd voor 
Dommelslib 
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Tabel 4.14.: Ketaalgebalten koloiexperiienten (procesvoering i) in iqlkq ds 

slibsoort 

netalen 

voor extractie 

Stein Halburqerhaven Dommel 

Cd Cu Pb an Cd Cu Pb Zn Cd Cu Pb Zn 

29 150 425 1800 24 280 3000 2100 250 1300 310 2500 

berekend uit 
totaal aenqeluaat 
na 59 daqen 

8 75 380 1110 6 155 1300 945 160 945 205 1620 

berekend uit som 
nenqeluaten 
na 87 dagen 

- - 305 1300 - - 1630 1280 - 970 - 1410 

berekend uit som 
menqeluaten 
na 87 dagen 

- - 300 1230 - - 1630 1150 - 740 - 1200 

~ 

qeanalyseerd slibionster 23 180 280 1500 
na 53 dagen 

slibsoort 

~~ 

21 300 1400 1500 130 1300 110 1600 

Stein 

qeanalyseerd slibionster 13 180 300 1200 
na 90 daqen 

Halburgerhaven 

I 120 I1O 970 
13 305 1030 1300 

Doinel 

~ ~ 

Tabel 4.15. : Rendeienten koloiexperiienten (procesvoerinq 1) in procenten 

46 39 - -  

- - 46 45 

13 <O 53 29 

- 25 - 44 

- 43 - 52 

4 8  O 65 36 

(netaien 1 Cd Cu Pb Zn 

berekend uit 
totaal ienqeluaat 
na 59 daqen 

72 50 10 39 

berekend uit som 
ienqeluaten 
na 59 daqen 

berekend uit som 
ienqeluaten 
na 87 dagen 

slibionster na 53 dagen 

- - 28 28 

- - 29 32 

21 <O 34 17 

berekend uit qeanalyseerd 
slibionster na 90 daqen 

55 <O 29 33 

Cd Cu Pb Zn I Cà Cu Pb Zn 

75 4 4  57 55 I 37 27 34 62 

I 52 35 65 61 
16 <O 66 38 

64  



Discussie 
De extractierendementen die volgens procesvoering 1 behaald worden 
zijn veel lager dan de rendementen die met de laboratoriumex- 
perimenten zijn bereikt. De extractierendementen van Zn en Cu 
vertonen bij beëindiging van de proef nog een stijgend verloop 
(zie figuren 4.12, 4.13 en 4.14). Het extractierendement van Pb 
vertoont echter vanaf zo'n 20 dagen geen significante stijging 
meer. Mede op grond van deze laatste constatering zijn de 
kolomproeven na 87 dagen beëindigd. 

In het voorafgaande onderzoek zijn eveneens kolomexperimenten 
uitgevoerd. In deze experimenten werd het slib niet vooraf belucht 
en werd pas vanaf dag 39 enige malen, periodiek gehomogeniseerd. 
Verondersteld werd dat door homogenisatie vanaf het begin toe te 
passen, door middel van beluchten, het extractierendement verhoogd 
zou kunnen worden. 

De extractierendementen zijn in tabel 4.16 vergeleken met de 
resultaten van het voorafgaande deel van het onderzoek (zie 4.3.) 
Voor Dommelslib en voor Cd en Pb van Malburgerhavenslib zijn de 
huidige extractierendementen inderdaad hoger dan uit het vooraf- 
gaande onderzoek. Voor de overige metaal-slib-combinaties zijn de 
huidige rendementen vergelijkbaar met of lager dan het vooraf- 
gaande onderzoek. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat door het slib eerst te 
beluchten en daarna te percoleren met EDTA, waarbij vanaf het 
begin periodieke homogenistie wordt toegepast, het gewenste 
extractierendement niet wordt bereikt. 
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Tabel 4.16.: Bendeienten bij beëindiging van de koloiproeven 
(slib analyses) in 1 

Cd 

Voorafqaand onderzoek 

Stein 
Halburqerhaven 
Dciiel 

57 
20 
32 

I (üuidiq onderzoek 

Stein 
Walburqerhaven 
Doiiel 

55 
46 
52 

n.q. = niet gemeten 

'o n.q. 

<O 30 
<O 66 
35 65 

65 
50 
4 3  

3 3  
38 
61 

Door beluchting van het slib (zowel vooraf als tijdens percole- 
ren) wordt de extractie van Pb veel sneller uitgevoerd. Het 
eindextractierendement van Pb wordt in het huidig onderzoek snel 
bereikt (na ongeveer 20 dagen) terwijl in het voorafgaande deel 
van het onderzoek het extractierendement van Pb ook bij beëindi- 
ging van de proeven nog een stijgende lijn vertoonde (zie figuur 
4 . 5 ,  4.6 en 4 . 7 ) .  Dat de snelheid van de extractie door beluchten 
wordt vergroot is eveneens uit de laboratoriumexperimenten 
gebleken (zie paragraaf 4 . 5 . ) .  
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4.6.3. Procesvoering 2 

Uitvoering 
De uitvoering volgens procesvoering 2 is evenals bij procesvoering 
1 op te splitsen in een viertal opeenvolgende fasen (zie ook 
figuur 4.15): 

1. Beluchten en extraheren van het slib 
Aan het slib wordt zoveel water en EDTA toegevoegd dat het 
slib ongeveer 5 massa % droge stof (slib) bevat en de 
vloeistof 5 massa % EDTA. Deze suspensie wordt gedurende twee 
dagen belucht en gemengd. 

2. Flocculatie van het slib 
De flocculatie wordt overeenkomstig procesvoering 1 uitge- 
voerd. In een full-scale installatie zal het overloop-water 
van de bezinker gereinigd moeten worden aangezien dit EDTA en 
zware metalen bevat. Tijdens deze proef is voorafgaand aan de 
flocculatie een monster van zowel het slib als het extrac- 
tiemiddel genomen en geanalyseerd. 

3. Percol eren met EDTA en aeriodieke beluchtina van het slibbed 
Het percoleren en beluchten werd uitgevoerd op vergelijkbare 
wijze als procesvoering 1 (zie 4.6.2). Aangezien het aan het 
slib hangende water reeds zware metalen bevat is kwantita- 
tieve interpretatie van de analysegegevens van de eluaat- 
monsters niet mogelijk. Wel kan aan de hand van de metaal- 
gehaltes in de mengeluaatmonsters worden afgeleid of er nog 
extractie plaatsvindt of niet. 

Indien door percolatie het restgehalte aan metalen in het 
slib tot een acceptabel niveau is teruggebracht, moet het 
slib worden nagespoeld met water om de EDTA uit het slibbed 
te spoelen. 

4. Saoelen van het slibbed met water 
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Slib in 

> monstername slib 

BELOCBTEN t EXTRMEREN; 2 dagen 

> monstername slib t extractieaiddel 

PERCOLEREX HET EDTA EN 
PERIODIEK BELOCETEN: 
ueek 1 t/i 6: 2 f per week 10 min 
week I 
ueek 8 
week 9 

: 1 8 uur en i f 10 iin 
: 2 * 10 iin 
: i * 8 uur en 1 f 10 min 

PLOCCOLEREI w 
> monsternaie slib 

> monsternaie totaal iengeluaat 

Slib uit 

Figuur 4.15: Uitvoering extractie-experinent volgens procesvoering 2 

R e s u l t a t e n  
In dit onderzoek is procesvoering 2 uitsluitend uitgetest voor 
Malburgerhaven slib. In tabel 4.17 zijn de uitgangsgegevens en de 
resultaten van dit experiment weergegeven. 
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Tabel 4.17.: Uitqanqsqeqevens en resultaten van de extractie 
van Halburgerhaven slib volqens procesvoerinq 2 

proces 
paraietei ............................ --__----. 

UITGANGSGEGEVENS 
d.s.qehalte (mt) 5,o 

1 f:doxpot . (N) 
netaalqehalte slib (mq/kq) 

BELUCETING t EXTUCTIE 
tijdsduur beluchting t 
extractie (dagen) 

redoxpot. (QV) 
metaalqehalte slib (iq/kq) 
netaalqehalte extractie- 
middel (iq/l) 

FLOCCULATIE 
tijdsduur flocculatie(u:iin) 
massa qefloc.slib,drooq (kq) 

(qfloc/kq ds) 
ds qeh na flocculatie (i() 

PEBCOLEBEN HET EDTA 
tijdsduur percolatie (dagen) 
ietaalgehalte slib (iq/kq) 

SPOELEII KET WATEB 
tijdsduur spoelen (daqen) 

............................ 

PB 

............................ 

f locculantdoserinq 

............................ 

______-_____________________ 

Discussie 
Het extractierendement volgens procesvoering 2 is aanzienlijk 
hoger dan de rendementen volgens procesvoering 1. Het hoge 
rendement wordt voornamelijk bereikt door de extractie tijdens de 
eerste fase. In tabel 4.18. zijn de gemeten en de gecorrigeerde 
metaalgehaltes van de slibmonsters en de extractierendementen 
weergegeven. 
Het extractierendement na stap 1 is zeer hoog. Dit kan mede 
veroorzaakt worden door de hoge L/S-verhouding waarmee deze 
extractie is uitgevoerd. Op grond van de eluaatgehaltes en de 

7,2 
-200 

--------. 

2 

10 
9,o 

----_---. 

1:30 
0,66 
04 
17 ----_---. 

60 

_---_---_ 
30 
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massabalans kan eveneens een metaalgehalte van het slib worden 
berekend. De op deze wijze berekende metaalgehaltes zijn eveneens 
in tabel 4.18. weergegeven. 

Tabel 4.18.:  Gemeten en gecorrigeerde iietaalqehaltes en rendeienten Pan de extractie 
van Halburgerhaven-slib volgens procesvoering 2 

280 119 
51 16 80 
LU 18 56 
45 r )  ei 

510 
1000 

5000 

1000 2111 
310 UI 90 
510 319 82 
19 15 PB 

1 1000 
2500 i 20000 

I 
2100 1210 

510 110 1 5  ’ 
590 346 12 ~ 

250 146 88 ~ 

Het uit het eluaat berekende extractierendement na fase 1 is lager 
dan het met behulp van het slib bepaalde rendement, hoewel de 
verschillen niet zeer groot zijn. 
Het extractiemiddel dat na het flocculeren nog aan het slib hangt 
bevat zware metalen en komt tijdens de eerste percolatiedagen met 
het eluaat uit te kolom. Hierdoor is het niet mogelijk om het 
extractierendement tijdens het percoleren te bepalen door het 
eluaat te analyseren, zoals dat bij procesvoering 1 wordt gedaan. 
Na 60 dagen percoleren is een slibmonster genomen en geanalyseerd. 
Het metaalgehalte van dit slib komt na correctie voor Cd overeen 
met de algemene-milieukwaliteitswaarde. Voor Cu, Pb en Zn voldoet 
het aan de referentiewaarde. Voor de toegepaste correctie naar 
standaardwaterbodem wordt wederom aangenomen dat het lutumgehalte 
en het organische stofgehalte door de extractie niet wordt 
gewijzigd. 
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4.6.4. Procesvoering 3 

Bij procesvoering 1 en 2 wordt gedurende de extractie de gehele of 
een gedeelte van de eluaatstroom gereinigd (geregenereerd) en her- 
gebruikt. Bij de kolomexperimenten wordt dit uitgevoerd door de 
percolatie met een vers aangemaakte EDTA-oplossing uit te voeren. 
Ook bij de laboratoriumexperimenten wordt het extractiemiddel 
tussentijds ververst. Het wezenlijke kenmerk van procesvoering 3 
is dat tijdens de extractie geen reiniging van het extractiemiddel 
optreedt. Het slib blijft steeds in contact met het extractiemid- 
del, waarin ook de zware metalen aanwezig zijn. Achterliggende 
gedachte hierbij is dat de EDTA van het extractiemiddel niet 
geheel gecomplexeerd is, zelfs niet indien alle zware metalen van 
het slib aan het EDTA worden gebonden. 
Een 5 massa % oplossing EDTA bevat 0.13 mol EDTA per liter. 
Malburgerhavenslib bevat 0.05 mol (Pb+Zn+Cd+Cu) per kg. Bij een 
L/S verhouding van 10 is de overmaat aan EDTA t.o.v. de zware 
metalen ongeveer 25. 
Hierdoor zal het gehalte aan vrije EDTA steeds voldoende groot 
zijn om de metalen welke door de extractie worden vrijgemaakt, te 
complexeren. 

Uitvoering 
De procesvoering is op te splitsen in een aantal opeenvolgende 
fasen. Om de mogelijkheden van deze procesvoering te onderzoeken 
zijn de eerste twee fasen in dit onderzoek, met enige aanpassingen 
uitgevoerd (zie figuur 4.16.). 
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EKPRACTIE NET EDTA 
met homogenisatie 
6 uekea 

S l i b  u i t  

Fiquur 1.16: Uitvoering extractie-experinent volqens procesvoerinq 3 

) aonsternaie slib, na 3 en na 6 weken 

1. peluc ~ ten + va et 1’ 
Het slib wordt met een 5 massa B EDTA oplossing in een L/S 
verhouding van 10 gedurende 2 dagen belucht en gemengd. Het 
verschil met fase 1 van procesvoering 2 is de L/S verhouding: 
procesvoering 2: L/C verhouding 5; procesvoering 3: L/S 
verhouding 10. Na fase 1 wordt een slibmonster genomen en 
geanalyseerd. 

Gedurende enkele weken wordt het slib met een Slurry-pomp 
rondgepompt, waardoor geringe menging van het slib plaats- 
vindt. Op laboratoriumschaal is het slib 6 weken mechanisch 
gemengd met een roerder (in plaats van rondpompen). De 
tijdsduur van de extractie zal mede afhangen van de mate van 
homogenisatie van het slib en de L/S-verhouding. Tijdens fase 
2 zijn enkele slibmonsters genomen en geanalyseerd. Fase 2 is 
beëindigd indien het slib tot de gewenste eindwaarde is 
gereinigd. 

2 .  1 men ‘n 
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3. Suoelen van het slibbed met water 
Tijdens fase 3 moet het gereinigde slib gescheiden worden van 
het extractiemiddel. Dit kan worden uitgevoerd, door een 
slibbed te vormen (door flocculeren) en dit slibbed te 
spoelen met water. Deze fase is in dit onderzoek niet 
uitgevoerd. 

iroces 
iarameter --- 

9,s 
7,o 

2 

0.92 
10 

9,1 

3 
9 , 5  

6 
9,7 

Resultaten 
Procesvoering 3 is in dit onderzoek uitsluitend uitgetest voor 
Malburgerhaven slib. In tabel 4.19. zijn de uitgangsgegevens en de 
resultaten van dit experiment weergegeven. 

Cd 

24 

7,5 

3,3  

314 

Tabel 4.19. :  Uitgangsgegevens en resultaten van de extractie 
van Ralburgerhaven slib volgens procesvoering 3 

........................... 
UITGANGSGEGEVENS 
ds gehalte (nr) 
PH 
netaalgehalte slib (iq/kg) 

BELUCHTING t EXTRACTIE 
tijdsduur beluchting t 
extractie (dagen) 
PB 
iassa slib, droog (kg) 
LSlverhouding 
netaalgehalte sib (iglkq) 

........................... 

EXTEACTIE (HET AERGIRG) 
totale tijdsduur (weken) 
PU 
ietaalgehalte slib (aq/kg) 

totale tijdsduur (weken) 

ietaalgehalte slib (nq/kq) 

Discussie 

- 

CU 

280 

170 

56 

66 - 

Het extractierendement volgens procesvoering 3 is iets lager dan 
het rendement van procesvoering 2. net verschil tussen procesvoe- 
ring 2 en 3 is dat bij procesvoering 2 het slib na fase 1 gefloc- 
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culeerd wordt en daarna gepercoleerd met een EDTA-oplossing, 
terwijl bij procesvoering 3 het slib pas wordt geflocculeerd nadat 
het metaalgehalte van het slib een minimale waarde heeft bereikt, 
Hierna wordt het slib gepercoleerd met water om het resterende 
EDTA te verijderen. 

In tabel 4 . 2 0 .  zijn de gemeten en gecorrigeerde metaalgehaltes van 
de slibmonsters en de extractierendementen weergegeven. 

Tabel 4.20.: Geieten en gecorrigeerde ietaalgehaltes en rendementen van de extractie van 
Ilalburqerbavenslib volgens procesvoering 3 

28D 179 3000 2113 
170 109 39 1 110 2Y en 
56 36 80 200 111 93 
(6 12 76 210 1% 93 

! 
150 zu 79 j 
105 m 7 6 ,  

2100 1210 
810 192 60 , 

Volgens procesvoering 3 voor Malburgerhavenslib kan de algemene 
milieukwaliteitswaarde voor Cu, Pb en Zn bereikt worden; voor Cd 
wordt een gehalte iets boven de algemene milieukwaliteitswaarde 
bereikt ( 2 , 5  in plaats van 2 , O ) .  Om ook voor Cd de algemene 
milieukwaliteitswaarde te bereiken zal na de extractie met 
homogenisatie het slib nog enige tijd gepercoleerd moeten worden 
met EDTA. 
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4.7. Conclusies en aanbevelingen 

4.7.1. Conclusies 

1. Malburgerhavenslib en Steinslib zijn door langdurige 
extractie met EDTA in combinatie met beluchten te reinigen 
tot de algemene milieu-kwaliteitswaarde. Dommelslib is te 
reinigen tot beneden de signaleringswaarde. 

Koper en lood zijn voor alledrie de slibben te reinigen tot 
beneden de referentiewaarde. Zink is te reinigen tot gehaltes 
beneden de algemene milieu-kwaliteitswaarde. 
Cadmium is voor Malburgerhaven- en Steinslib te reinigen tot 
de algemene milieu-kwaliteitswaarde. Voor Dommelslib is 
cadmium echter slechts tot beneden de signaleringswaarde te 
reinigen. 

2. Door toepassing van beluchten verloopt het extractieproces 
sneller. Als zodanig heeft beluchting bij toepassing van het 
PBI-procédé onder laboratoriumcondities een gunstige invloed 
op de benodigde tijdsduur en daarmee op de kosten van het 
proces. Voor Dommelslib geeft beluchten na 6 dagen extractie 
een aanzienlijke verbetering van het rendement. Voor 
Steinslib en Malburgerhavenslib heeft beluchten na 6 dagen 
extractie niet veel invloed op het extractierendement. 

3 .  Door Malburgerhavenslib voorafgaand aan de percolatie met 
EDTA enige tijd te beluchten in een 5 massa % EDTA-oplossing, 
is reiniging tot de metaalgehaltes die voldoen aan de 
Algemene Milieukwaliteit mogelijk. Deze extractieve voorstap 
is uitsluitende voor Malburgerhavenslib op twee procesvoe- 
ringswijzen beproefd: 
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ProCslWiiq 2: 

beluchten 

Volgens deze methode is voor Cu, Pb en Zn de referentiewaarde 
bereikt en voor Cd de algemene milieu-kwaliteitswaarde. 

progsioeriq 3: 

homogenisatie (qeen 
BMA verversinq) 

Volgens deze methode kan voor Cu, Pb en Zn de algemene 
milieu-kwaliteitswaarde worden bereikt en voor Cd een gehalte 
iets boven de algemene milieu-kwaliteitswaarde (2,5 in 
plaats van 2). 

4. Voor alledrie de slibben is de extractie uitgevoerd volgens 
onderstaande procesvoering met en zonder voorafgaande 
beluchting van het slib: 

beluchten) 

De extractierendementen volgens deze procesvoering Zijn laag 
(30 tot 65%) in vergelijking met de rendementen die op 
laboratoriumschaal en die volgens de andere procesvoeringen 
worden bereikt. De slibben worden volgens deze procesvoering 
niet tot de Algemene Milieukwaliteit gereinigd. 
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4.7.2. Aanbevelingen 

Op laboratoriumschaal is gebleken dat volgens procesvoering 2 
baggerslib te reinigen is tot metaalgehaltes die voldoen aan de 
Algemene Milieukwaliteit. Ook volgens procesvoering 3 is de 
Algemene Milieukwaliteit voor Cd bijna en voor Cu, Pb en Zn 
helemaal behaald. 
Procesvoering 3 zal economisch gunstiger zijn dan procesvoering 2, 
vanwege de kortere extractieduur en de geringere hoeveelheid te 
regenereren EDTA-oplossing. Door procesvoering 2 en 3, welke veel 
overeenkomsten vertonen, te combineren is het mogelijk om de 
Algemene Milieukwaliteit te behalen tegen lagere kosten. 

Deze extractietechniek dient op semi-technische schaal te worden 
beproefd. Het doel van deze semi-technische proefreiniging is 
drieledig: 
1. Het op semi-technische schaal (circa 1 m3) aan de hand van 

veel monsters volgen en sturen van de uitvoeringswijze van de 
extractiemethode, waardoor een procesvoering wordt ontwikkeld 
welke op demonstratieschaal ( >  20.000 ton slib per jaar, 50 
massa % d.s.) kan worden toegepast. 
Aan de hand van de resultaten van deze procesvoering kan een 
goede inschatting van de benodigde tijdsduur worden gemaakt, 
waardoor ook een eerste kostenschatting kan worden gemaakt. 

gereinigd slib geproduceerd, dat aan verschillende testen 
onderworpen kan worden. Zo kan bijvoorbeeld het milieuhygië- 
nisch rendement van de extractie bepaald worden door de 
mobiliteit van de zware metalen voor en na extractie te 
onderzoeken. Daarnaast dient ook onderzocht te worden of de 
extractie met EDTA in combinatie met beluchten, invloed 
heeft op het lutumgehalte en het organische stofgehalte van 
het slib. Verandering van het lutumgehalte en het organisch 
stofgehalte heeft namelijk invloed op de normstelling. 

2. 

3. Bij deze proefreiniging wordt een aanzienlijke hoeveelheid 
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5 .  HgT Tw-REIWIGINGSPRWEDE 

5.1. Inleiding 

Aan de Technische Universiteit van Eindhoven is van 1985 tot 1989 
als onderdeel van een 4 jarig promotie-onderzoek een reinigings- 
procédé ontwikkeld voor kleigronden (lit. 4). Het TUE-reinigings- 
procédé bestaat uit één of twee geroerde vaten gevolgd door een 
tegenstroomkolom waarin zeefplaten zijn aangebracht. De grond 
wordt als een waterige suspensie van ongeveer 5 massa % droge stof 
continu door de installatie gevoerd. Na elke extractiestap wordt 
de grond en het extractiemiddel gescheiden door flocculatie 
gevolgd door sedimentatie. Na extractie dient de grond in een 
wasstap gewassen te worden. Op de TUE is een continue, semi- 
technische proefinstallatie gebouwd, met een capaciteit van 0.5 kg 
droge stof per uur. 

Als extractiemiddel voor kleigrond is in de TUE-proefinstallatie 
uitsluitend zoutzuur toegepast, bij een pH van ongeveer 0,s tot 
1,2. Op laboratoriumschaal zijn ook andere extractiecondities en 
extractiemiddelen onderzocht, zoals onder andere EDTA. voor de 
theoretische aspecten van de EDTA-extractie wordt vewezen naar 
het PBI-procédé (zie hoofdstuk 4). 

Bij gebruik van zuur als extractiemiddel gaan de meeste zware 
metalen en hun verbindingen in oplossing. Kationogene zware 
metalen die aan bodemdeeltjes zijn gebonden, worden bij voldoende 
hoge H+-concentratie voor een groot deel verdrongen. De concurren- 
tie tussen de adsorptie van metaalionen en &-ionen speelt hierbij 
een rol. Zowel oplossingen van zoutzuur (HCl), salpeterzuur 
(HNO3), zwavelzuur (H2SO4) als mengsels hiervan zijn in principe 
geschikt als extractiemiddel. Een voordeel van extractie met 
zoutzuur is dat bij voldoende hoge chlorideconcentratie metalen 
als Cd, Zn en Cu geneigd zijn chloridecomplexen te vormen 
(CdC1d2-, ZnC14z-, C U C ~ ~ ~ - )  - Door de vorming van deze complexen 
zullen de metalen in oplossing gaan en blijven. 
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Bij het TUE-procédé wordt het slib in twee (of meer) stappen 
geëxtraheerd. Tussen deze stappen in en na de laatste stap moet 
het slib gescheiden worden van het extractiemiddel. Bij het TUE- 
procédé vindt deze afscheiding plaats door middel van flocculeren 
en bezinken. Het aan het slib hangende extractiemiddel bevat zware 
metalen en zal dus zo veel mogelijk verwijderd moeten worden. Door 
flocculeren en bezinken kan een droge-szofgehalte van 12 tot 18 
massa % bereikt worden. Dit betekent dat aan iedere gram droog 
slib ongeveer 5 tot 8 gram extractiemiddel hangt. Na de laatste 
extractiestap zal het slib nog een wasstap moeten ondergaan om het 
aanhangende extractiemiddel te verwijderen. 

Bij de ontwikkeling van het TUE-procédé is aan de reiniging van 
het extractiemiddel niet veel aandacht besteed. In de semi- 
technische installatie van het TUE-procédé wordt het vrijkomende 
extractiemiddel gereinigd in een neutralisatie-unit. In deze 
neutralisatie-unit wordt met natronloog de pH verhoogd tot 10. 
Hierdoor ontstaan metaalhydroxyden die met behulp van flocculeren 
en bezinken worden afgescheiden van de vloeistof. 

Opzet van het onderzoek 

Het onderzoek naar de extractie van waterbodems met behulp van het 
TUE-reinigingsprocédé is opgebouwd uit drie onderdelen: 

1. Roerexperimenten op laboratoriumschaal, met alledrie de 

2. Aanvullende experimenten op laboratoriumschaal ter verbete- 

3. Extractie in de semi-technische installatie van de TUE met 

slibben en met zoutzuur en EDTA (zie paragraaf 5.2); 

ring van het extractierendement (zie paragraaf 5.3); 

één slib en met zoutzuur (zie paragraaf 5 . 4 ) .  

In paragraaf 5.5 worden de conclusies ten aanzien van de extractie 
van waterbodems met het TUE-reinigingsprocédé beschreven. 

79 



5.2.  Roerexperimenten op laboratoriumschaal 

5.2.1. Inleiding 
De eerste stap van het TUE-reinigingsprocédé is een extractie in 
een ideaal geroerd vat, waar het slib continu wordt in- en 
uitgevoerd, een zgn. CSTR (continuous stirred tank reactor). De 
verblijftijd van het slib in de CSTR kan worden gevarieerd. Voor 
kleigronden werd een verblijftijd van 15 tot 45 minuten toegepast 
(lit. 4). 
Om het extractierendement van de CSTR op laboratoriumschaal te 
bepalen zijn roerexperimenten uitgevoerd. De roerexperimenten zijn 
uitgevoerd door slib met een droge-stofgehalte van 5 massa % 
gedurende 1 uur te extraheren in een extractiecel. Als extractie- 
middel werd zoutzuur (pH = 1 en pH = 0 , 5 )  en 5 massa % EDTA- 
oplossing (pH = 3 en pH = 6) toegepast. De extractiecondities 
(tijdsduur, pH, extractiemiddelen) zijn gekozen op grond van 
gelijksoortige extractie-experimenten met kleigronden. Voor het 
TUE-procédé is EDTA alleen op laboratoriumschaal uitgetest en is 
geen aandacht besteed aan de regeneratie van het extractiemiddel. 

Ten gevolge van de extractie in zuur milieu zullen bepaalde 
bestanddelen van het slib, zoals carbonaten en dergelijke, 
oplossen. De slibfractie die oplost., f, werd voor deze extractie- 
condities bepaald. 

5.2.2. Uitvoaring 
De roerexperimenten worden uitgevoerd door in een bekerglas van 
300 ml een hoeveelheid nat slib af te wegen met daarin een 
bekende hoeveelheid droog slib (ongeveer 10 9). Aan dit slib wordt 
eventueel water toegevoegd, zodat het droge-stofgehalte van de 
suspensie ongeveer 5 massa % bedraagt. Hierna wordt extractie- 
middel toegevoegd tot de juiste condities zijn bereikt. Bij de 
zuurextracties wordt geconcentreerd zoutzuur (30 massa % )  

toegepast, bij de EDTA-extracties wordt zoveel vast EDTA in de 
vorm van Na2EDTA.2H20, toegevoegd dat de vloeistof 5 massa % EDTA 
bevat. 
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Vanaf het moment dat de suspensie de juiste pH heeft bereikt wordt 
de oplossing gedurende 1 uur geroerd met een glazen roerder. 
Tijdens de extractie wordt de pH constant gehouden. Na 1 uur wordt 
het slib door centrifugatie gescheiden van het extractiemiddel. 
Het slib wordt niet gewassen. Van het gecentrifugeerde slib wordt 
een droge-stofgehalte bepaald..Het gedroogde slib wordt gemalen en 
geanalyseerd op zware metalen. Het extractiemiddel wordt gefil- 
treerd over 0 , 4 5  bm en geanalyseerd. Het gemeten metaalgehalte van 
het slib na extractie wordt gecorrigeerd voor de metalen in de 
aanhangende vloeistof (zie paragraaf 4 . 2 . 2 . ) .  

Het extractierendement wordt berekend uit het metaalgehalte in het 
slib voor en na de extractie. De massa's van de voor en tijdens de 
extractie toegevoegde stoffen zijn nauwkeurig bepaald zodat met 
behulp van een massabalans het metaalgehalte in het slib ook 
berekend kan worden uit de metaalgehaltes van de vloeistoffase. 
Bij de berekening van het metaalgehalte in het slib wordt rekening 
gehouden met de massaverandering van het slib ten gevolge van het 
oplossen van bestanddelen van het slib. 

De slibfractie die oplost wordt bepaald door de massa van een 
hoeveelheid gedroogd slib voor en na extractie nauwkeurig te 
bepalen. De berekening van de fractie wordt gecorrigeerd voor de 
hoeveelheid slib die als gevolg van de extractieprocedure verloren 
gaat (bijv. tijdens het centrifugeren). Deze correctie is 
gebaseerd op de massa-afname die optreedt ten gevolge van een 
extractie met water. 

5.2.3. Resultaten 
Met elk slib zijn 4 roerexperimenten uitgevoerd onder verschil- 
lende condities (zie tabel 5.1.). Bij alle experimenten bevat de 
slibsuspensie 5 massa % droge stof en bedraagt de tijdsduur van 
extractie 1 uur. Van de experimenten in zuur milieu is in tabel 
5.1. tevens de slibfractie die oplost (f) en het zuurverbruik (zv) 
weergegeven. Het zuurverbruik wordt uitgedrukt in ml 30 massa % 

HC1 per gram droog slib. 
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Tabel 5.1. : Overzicht van de uitgevoerde roerexperimenten, 
de slibfractie die oplost, f (-/-) en het zuurver- 
bruik, zv (nl 30 nassat HC1 per grai droog slib) 

Halburgerhaven zoutzuur 1 0,15 0,91 

Halburgerhaven zoutzuur 0 , 5  0,17 2,18 

Halburgerhaven EDTA 3 

üalburqerhaven EDTA 6 

Stein zout zuur 1 0,19 0,63 

Stein zoutzuur 0,5 0,19 1,94 

Stein EDTA 3 

Stein EDTA 6 

Doiiel zoutzuur 1 0,07 0,69 

Domnel zoutzuur 03 0,12 2,66 

Doiiel EDTA 3 

Doniel EDTA 6 

In tabel 5.2. en 5.3 zijn de resultaten van de roerexperimenten 
weergegeven. In tabel 5.2 zijn de gemeten metaalgehaltes van het 
slib weergegeven en in tabel 5.3 zijn de uit de vloeistofconcen- 
tratie berekende metaalgehaltes weergegeven. Deze metaalgehaltes 
zijn in beide tabellen tevens gecorrigeerd naar een standaardwa- 
terbodem, zodat direkte vergelijking met de beoordelingscriteria 
mogelijk is. 
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5.2.4. Discussie 
De extractie in zuur milieu verloopt bij pH = 0,5 aanzienlijk 
beter dan bij pH = 1. Voor Zn, dat ook bij pH = 1 voor alledrie de 
slibben redelijk geëxtraheerd wordt, is dit verschil niet groot 
(pH = 1: ongeveer 6 0 % ,  voor pH = 0,5 ongeveer 70%). 
Het extractierendement van Cd en Pb is naast de pH ook sterk af- 
hankelijk van de slibsoort. Stein geeft voor zowel Cd als Pb de 
hoogste rendementen (98 resp.77%). De extractierendementen van Cd 
en Pb zijn bij pH = 1 matig (12 tot 48%) en bij pH = 0,5 redelijk 
tot goed (52 tot 98%). 
Cu is alleen bij Dommelslib gemeten en wordt in zuur milieu niet 
geëxtraheerd. Dit is zeer opmerkelijk daar Cu in kleigronden over 
het algemeen goed extraheerbaar is met zuur. 

Het zuurverbruik bij de extractie-experimenten met Zoutzuur is 
groot. Om een slibsuspensie met een drogestofgehalte van 5 m % op 
pH = 1 te brengen is gemiddeld zo'n 0.7 ml 30 m % HC1 nodig per 20 
g slibsuspensie, voor een pH = 0,5 zelfs 2,2 ml. Zo'n 25 % van dit 
zuurverbruik is nodig om de vloeistof op de juiste pH te brengen. 
Het overige zuur reageert met het slib waardoor de bufferende 
werking van het slib wordt opgeheven. Naar molen omgerekend is 
het zuurverbruik voor het slib bij pH = 1 ongeveer 7 mmol H+ per 
gram droog slib. Dit komt qua grootteorde goed overeen met het 
zuurverbruik dat door TNO is bepaald voor dezelfde slibmonsters 
(lit. 5). Bij pH = 0 , 5  is het zuurverbruik ongeveer 20 mmol H+ per 
gram droog slib. 

De extractierendementen van de extractie met 5 massa % EDTA zijn 
zeer laag. In bijna alle gevallen is het metaalgehalte na 
extractie groter dan voor extractie. Indien onder invloed van het 
extractiemiddel bodembestanddelen oplossen waaraan weinig of geen 
metalen gebonden zijn, kunnen de resterende metalen in een 
kleinere hoeveelheid slib geconcentreerd zijn. Hierdoor kan het 
voorkomen dat het metaalgehalte na extractie groter is dan voor 
extractie. Aangezien 5 massa % EDTA bij de 24 uur durende 
schudproeven veel hogere extractierendementen geeft (zie PBI- 
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procédé, paragraaf 4 . 2 . 3 . )  kan worden geconcludeerd dat de EDTA- 
extractie een langzaam proces is. Reiniging met EDTA in een 
installatie zoals de TUE-installatie, waarin relatief korte 
verblijftijden worden toegepast, is voor waterbodems niet 
geschikt - 
Onder invloed van het extractie met zoutzuur lost een aanzienlijk 
gedeelte (10-20 m % )  van het slib op. Bij de berekening van de 
metaalgehaltes uit de massabalans, moet hiermee rekening gehouden 
worden. 
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5.3. nanvullende laboratoriumexperimenten 

5.3.1. Inleiding 
De extractierendementen van de roerexperimenten op laboratorium- 
schaal zijn in het algemeen niet hoog. Om te onderzoeken of de 
extractierendementen kunnen worden verhoogd zijn enige aanvullende 
experimenten op laboratoriumschaal uitgevoerd. Hierbij zijn de 
volgende procescondities onderzocht: 

1. Verlengen van de tijdsduur van de extractie (paragraaf 
5.3.2.). 

De roerproeven in zuur milieu zijn op grond van extractie- 
experimenten met kleigronden uitgevoerd door gedurende 1 uur 
te extraheren. Bij kleigronden neemt na 30 minuten het 
extractierendement nog nauwelijks toe. Wellicht kan bij 
waterbodems de evenwichtsinstelling meer tijd vergen. 

2. Beluchten van het slib (paragraaf 5.3.3.). 
Waterbodems kenmerken zich door een reducerend milieu, daar 
er geen direct contact tussen (lucht) zuurstof en de 
waterbodem bestaat. Door beluchting van het slib zal de 
redoxpotentiaal van het slib veranderen. Deze redoxpotentiaal 
kan invloed hebben op de extraheerbaarheid van zware metalen. 
Door beluchten van slib kan bovendien organisch materiaal, 
waaraan zware metalen zijn gebonden, zodanig worden omgezet 
dat extraheerbaarheid van het materiaal toeneemt. 

5.3.2. Verlenging van de tijasauUr van extractie 
Er is een 24 uur durend roerexperiment uitgevoerd met Malbur- 
gerhavenslib, waarbij aan de hand van vloeistofmonsters de 
extractie van lood in de tijd wordt gemeten. Daarnaast zijn 
eveneens de rendementen van Cd en Zn na 24 uur gemeten. 

a7 



uitvoering 
De uitvoering van de roerproef in zuur milieu is vergelijkbaar met 
de in 5.2.2. beschreven roerproeven. Voor dit experiment werd 
echter een grotere hoeveelheid slib (2 kg, 5 m % droge stof) 
gebruikt en werd er gedurende een langere tijd geëxtraheerd (24 
uur). Bovendien werden er na 1, 2 en 4 uur monsters genomen 
waarvan de vloeistof werd geanalyseerd op Pb om een indruk te 
krijgen van het verloop van de extractie. De pH werd gedurende de 
extractie constant op 1 gehouden. 

Resultaat 
In tabel 5.4. zijn de resultaten van het 24 uur durende extractie- 
experiment met Malburgerhavenslib weergegeven. 

Tabel 5.4. : Boererperiment iet üalburgerhaven 

metaalgehalte (ig/kg) rendement ( 8 )  
tijdsduur Cd Pb an Cd Pb Zn 

voor extractie* 24 3100 2300 

1 uur 1420 53 

2 uur 

4 uur 

1170 

990 

61 

67 

24 uur 600 80 

24 uur* 2 610 790 92 80 66 

* Deze ietaalgehaltes zijn qeieten, de overige zijn berekend 
uit de iassabalans. 

Het zuurverbruik bij dit experiment bedraagt 0 , 5 5  ml 30 massa % 
HC1 per gram droog slib. 

88  



Discussie 
In tegenstelling met eerdere experimenten is bij pH=l na 1 uur het 
extractierendement al aanzienlijk (53 % ) .  Desalnietemin kan gecon- 
cludeerd worden dat verlenging van de tijdsduur van extractie een 
gunstig effect heeft op het reinigingsrendement. In figuur 5.1. is 
de afname van het loodgehalte uitgezet als functie van de tijd. 

5 10 15 20 25 

tijd (uren) 

Figuur 5.1.: Afname van het Pb-gehalte in Malburgerhaven slib 
tijdens zuurextractie 

Blijkbaar is de extractie van waterbodems een langzaam verlopend 
proces. Door verlenging van de tijdsduur kunnen hoge extractieren- 
dementen bereikt worden (90% en meer). 
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5.3.3. Beluchten van het slib 
Er is met elk slib één extractie-experiment uitgevoerd, waarbij 
het slib voorafgaand aan de extractie werd belucht. 

ui tvoering 
0,8 kg slib (5 massa % drogestof) werd gedurende 16 uur belucht 
door middel van een luchtpompje met een debiet van ongeveer 0,l 
a3/u. Hierna werd met dit beluchte slib een roerexperiment van 1 
uur bij een pH van 1 uitgevoerd zoals beschreven in 5.2.2. 

Resultaten 
De resultaten van de beluchtingsexperimenten in zuur milieu zijn 
weergegeven in tabel 5.5. Het zuurverbruik bij de beluchtingcexpe- 
rimenten is voor Walburgerhaven-, Stein- en Dommelslib respectie- 
velijk 0,58: 0,52 en 0,30 ml 30 massa% HC1 per gram droog slib. 

Discussie 
Beluchten van het slib heeft een zeer gunstig effect op het 
reinigingsrendement. De rendementen van de zuurextractie bij pH = 

1 zonder beluchten zijn matig (20-60%), met beluchten zijn de 
rendementen aanzienlijk hoger ( 5 5 - 8 5 % ) .  Bovendien is het zuur- 
verbruik bij de beluchtingsexperimenten aanzienlijk lager (20 tot 
50% lager). 
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5.4. Extractie in de TUE-installatie 

5.4.1. Inleiding 
Aan de Technische Universiteit te Eindhoven is een extractie 
installatie ontworpen en gebouwd, waarin ongeveer 0,5 kg klei 
continu geëxtraheerd kan worden. De installatie bestaat uit een 
geroerd vat en een zeefplatenkolom. Om te bezien of deze instal- 
latie ook geschikt is voor de extractie van slib, is een extrac- 
tie-experiment uitgevoerd met Malburgerhavenslib. 

5.4.2. 

In deze paragraaf wordt de werking van de installatie beschreven 
aan de hand van figuur 5.2. 

Beschrijving van de installatie en enkele procescondities 

r.Cipi"IIC..nh.id 

.XV.Ri".f 

Figuur 5.2.: De TUE-extractie-installatie 
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Om corrosie, en daarmee verontreiniging van de monsters te 
voorkomen, zijn in de gehele installatie de vaten uitgevoerd in 
glas en bestaan de leidingen uit PVC-slangen. Tevens kan hierdoor 
een visuele indruk verkregen worden van het gedrag van de slib- 
vlokken. Voor het verpompen van slibsuspensies worden uitsluitend 
slangenpompen gebruikt. 
Vanuit het voorraadvat wordt de slibsuspensie naar het extractie- 
vat met een effectief volume van circa 10 liter gevoerd. Hier komt 
het slib in contact met het extractiemiddel, zoutzuur. Het 
extractievat is zo goed gemengd dat verder aangenomen wordt dat 
het zich gedraagt als een ideaal geroerd vat. De pH wordt 
automatisch constant gehouden door een pH meter en een titrator 
met geconcentreerd zoutzuur (15 m% HC1). 
Na het extractievat doorloopt de slibsuspensie de flocculatie- 
eenheid. De flocculatie-eenheid bestaat uit twee vaatjes van circa 
1 liter. In het eerste vaatje wordt de flocculantoplossing 
toegevoegd. In dit vaatje wordt heftig geroerd zodat de flocculant 
zich goed kan mengen met het slib. In het tweede vaatje wordt 
langzaam geroerd zodat de vlokken kunnen aangroeien. De gevlokte 
suspensie komt nu in een bezinker met een inhoud van circa 10 
liter. In de bezinker bevindt zich een langzaam draaiend roerwerk 
dat de slibvlokken naar beneden duwt. Hiermee wordt kanaalvorming 
voorkomen. Via de overloop van deze bezinker stroomt een gedeelte 
van het extractiemiddel naar de precipitatie-eenheid. De bodem- 
stroom van de bezinker wordt in een tegenstroomzeefplatenkolom 
gepompt. Deze kolom heeft een totale lengte van drie meter en een 
inwendige diameter van 100 mm. De onderafvoer van de kolom is 
conisch gebouwd. In figuur 5.3. is de zeefplatenkolom schematisch 
weergegeven. 
De slibvlokken vallen door de kolom en worden onderin opgevangen 
in de conus. De uitvoer van de conus wordt naar een opvangvat 
gepompt. Het extractiemiddel wordt onder in de kolom, boven de 
conus, ingepompt en verlaat de kolom aan de bovenkant via een 
overloop om naar de precipitatie-eenheid geleid te worden. 
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Figuur 5.3.: Schematische weergave van de 
zeefplatenkolom 

In de kolom bevindt zich een kunststof as met daaraan 18 zeef- 
platen. Het slib blijft liggen op deze platen totdat de as een 
draaiende of een op-en-neergaande beweging maakt. Met de draai- en 
slagfrequentie is het mogelijk de verblijftijd van het slib in de 
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kolom enigszins te regelen. De verblijftijd wordt ook beïnvloed 
door de afmeting en het aantal gaten van de zeefplaten. Het open 
oppervlak van de toegepaste zeefplaten bedraagt 20 % van het 
totale dwarsoppervlak van de kolom. 
De extractiemiddelstromen (met daarin zware metalen) die in de 
precipitator komen, worden met natronloog (16 m%) op een pH van 
9,5 gebracht met een automatische pH-meter-titrator. Door de hoge 
pH vormen er zich hydroxyden van zware metalen die neerslaan. Er 
wordt heftig geroerd en nog wat flocculant toegevoegd. Door in een 
tweede vaatje langzaam te roeren kunnen de slibvlokken aangroeien. 
Hierna stroomt het slib via een overloop naar een bezinkbak. De 
bovenstaande vloeistof bevat voornamelijk NaC1 en is nagenoeg vrij 
van zware metalen. Het bezinksel is chemisch afval. In een 
praktijkinstallatie zal dit slib, bijv. in een filterpers, 
ontwaterd moeten worden. 

5.4.3. Uitvoering 
Het extractie-experiment in de TUE-installatie is uitgevoerd met 
Malburgerhavenslib. In verband met ophoping van siib in de 
installatie is het invoerdebiet van het slib tijdens het experi- 
ment verlaagd. In tabel 5.6. zijn de gemiddelde procescondities, 
voor (I) en na (11) de verlaging van het invoerdebiet, puntsgewijs 
weergegeven. 

Tijdens het experiment zijn verschillende monsters genomen om een 
zo goed mogelijk inzicht te krijgen in het verloop van het 
extractieproces. De volgende typen monsters zijn genomen: 

debiet monsters: 
Een processtroom wordt voor een bekende tijdsduur onderbroken en 
opgevangen in een bekerglas met een bekende massa. Het aldus 
gevulde bekerglas wordt gewogen. Hieruit is het massadebiet te 
berekenen. Om verdamping tussen het tijdstip van monstername en 
weging te voorkomen wordt het bekerglas afgedekt met parafine- 
film. 
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Tabel 5.6.: Procescondities bij hooq ( I )  en laag (11) invoerdebiet. 

Droge-stofqehalte slib in voorraadvat (mt) 

Invoer slib in extractievat (kq/u) 

Verblijftijd in extractievat (min) 

pü in extractievat 

Flocculantdosis (g flocikq droog slib) 

Invoer slib in kolom (kq/u) 

Droge-stofqehalte slib in kolom (it) 

Invoer extractieiiddel in kolom (kq/u) 

pE extractiemiddel kolom 

netto opwaartse vloeistofstroom in koloi (kq/u) 

Droqe-stofqehalte slib uit kolom (i%) 

Proefduur (u) 

Beweqinq van de zeefplaten 
rotatie over een hoek van 50' (min-1) 
op-en-neerqaande beweqinq (iin-l) 

6,3 

10 

60 

0,8 

0 , s  

3 

12 

6 

1 

5,5 

7 

4 

3 
2 

6,3 

6 

100 

O J  

0,5 

3 

12 

4 

1 

5,5 

7 

4 

3 
2 

droge-stofionsters: 
Het droge-stofgehalte wordt bepaald door het bovenbeschreven 
debietmonster droog te dampen bij 105'C en daarna te wegen. 

filter monsters: 
Om de metaalconcentraties in de vloeistof te bepalen worden er 
monsters genomen die direct worden gefiltreerd over 0 , 4 5  firn. Het 
filtraat wordt na eventuele aanzuring gemeten met behulp van 
atomaire absorptie spectrometrie (AAS). 

centrifuge monsters: 
Om de metaalconcentratie in het slib en in de vloeistof te 
bepalen, worden monsters genomen die direct worden gecentrifugeerd 
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(10 minuten, toerental: 10000 o.p.m.). De vloeistof uit de 
centrifugebuis kan na filtratie over 0 , 4 5  pm worden geanalyseerd 
met behulp van AAS. Het slib daarentegen moet eerst worden 
gedroogd en gemalen. De slibconcentratie wordt gecorrigeerd voor 
de aan het slib hangende vloeistof, die zich tijdens het drogen 
aan het slib gehecht heeft. 
In tabel 5.7. is een overzicht gegeven van de monsters die genomen 
zijn per processtroom. 

Tabel 5.7. : Overzicht ionstername tijdens extractie-experiment 

processtrooi t y p e  m o n s t e r  

debiet ds . filter centrifuge 

vloeistof vaste stof 

invoer extractievat = EV (in) ja ja nee nee ja 

uitvoer extractievat = EV (uit) ja ja nee ja ja 

overloop bezinker = B (OV) ja ja ja nee nee 

slib invoer kolom = SK (in) ja ja nee ja ja 

overloop kolom = K (OV) ja ja ja nee nee 

uitvoer kolom = K (uit) ja ja nee ja ja 

extractieiiddel 
invoer kolom = EK (in) nee nee nee nee nee 

5.4.4. Resultaten 
Er zijn twee experimenten uitgevoerd. Bij het eerste experiment 
functioneerde de kolom niet goed omdat er ophoping van slib in de 
kolom optrad. Deze ophoping werd veroorzaakt door de afmeting van 
het open oppervlak van de zeefplaten. Tijdens dit experiment was 
de kolom voorzien van zeefplaten met een open oppervlak van 7’5 % 

van het totale dwarsoppervlak van de kolom. Hierdoor is de 
opwaartse vloeistofsnelheid bij de gaten van de zeefplaat zo groot 
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dat de slibvlokken niet voldoende kunnen bezinken, waardoor 
ophoping optreedt. 

Van dit experiment worden alleen de resultaten van het extractie- 
vat weergegeven, zie tabel 5.8. 

Bij het tweede experiment werd de kolom voorzien van zeefplaten 
met een open oppervlak van 20 % van het totale dwarsoppervlak van 
de kolom. Gedurende de eerste 4 uur van dit experiment (Deel I) 
was het slibdebiet zo hoog dat alsnog ophoping van slib in de 
installatie optrad. Na 4 uur werd het invoerdebiet van het slib 
verlaagd en werd nog 4 uur met verlaagd debiet doorgedraaid (Deel 
11). De resultaten van dit experiment zijn in twee delen opge- 
splitst. Deze zijn weergegeven in tabel 5.9. 

In de tabellen 5.8. en 5.9. worden de volgende afkortingen ge- 

invoer extractievat 

uitvoer extractievat = invoer flocculatie- 
eenheid 

overloop bezinker 

slibinvoer kolom 

overloop kolom 

uitvoer kolom 

invoer extractiemiddel 

invoer zuur in extractievat 

metaalgehalte in slib (mg/kg ds) 

metaalgehalte in extractiemiddel (mg/l) 

Pb, Cd of Zn 

drogestofgehalte (m % )  
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Tabel 5.8.: Continu extractie-experiment in een ideaal geroerd extractievat 
iet Walburqerbavenslib; qeiiddelde verblijftijd 1 uw, pH = 0,8 

processtrooi debiet ds qeb. ds debiet W s )  W e )  
( W u i  W i  ( W u i  i W q )  iW) 

EV (in) 10,s 6,2 0,67 3000 O 

EV (uit) 10,s 6,1 0,66 750 100 

Tabel 5.9.: Continu extractie-experinent in de TUE-installatie iet iialburqerhavenslib 
(extractiecondities: zie tabel 5.6.) 

processtrooi debiet ds qeh ds debiet Pb(s) Pb(e) Zn(s) Cdis) 
ik9/ui (i%) ( k W )  ( W k g  ds) ( W l )  ( W k q  ds) inq/kq ds) 

D EV (in) 10,o 6,4 0,64 2800 O 1900 26 

K EV (uit) 10,7 6 , 4  0,68 1380 95 

- B B ( O V )  9,o 1,4 0,12 62 

L SK (in) 3,2 12,5 0,40 1210 93 

- K (OV) 3,4 0,2 0,Ol 25 

I K (uit) 5,2 7,o 0,36 1480 12 900 19 

D EV (in) 611 6,3 0,39 2800 O 1900 26 

K EV (uit) 6,6 6,2 0,40 530 135 750 11 

K B (OV) 5 ,o  I J  0,06 - 115 - - 
1 SK (ia) 3,o 11,2 0,34 570 115 

K (OV)  5,2 0,6 0,03 64 - 
I1 K (uit) 6,9 6,9 0,48 560 16 600 9 
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Het zuurverbruik bij deze continue extractie is bij Deel I: 0,68 1 
15 m % HCl/u en bij Deel I1 0 , 4 4  l/u. Dit komt neer op 0,55 ml 30 
m % HCl/g droog slib en komt dus zeer goed overeen met het 
zuurverbruik bij de experimenten op laboratoriumschaal. 

voor extractie 

5.4.5. Discussie 
In tabel 5.10. zijn de belangrijkste resultaten van de twee 
experimenten nogmaals weergegeven. 

ietaalqehalte (mq/kq dc) rendementen ( % )  

Cd Pb Zn Cd Pb Zn 

26 3000 1900 

Tabel 5.10. : overzicht extractierecultaten in de TUE-installatie 

exp. 2: Deel I 
extractievat 

extractievat t 
kolom 

1380 54 

19 1480 900 27 51 53 

exp. i: extractievat 1 750 I 75 

exp. 2: Deel I1 
extractievat 

extractievat t 
kolom 

11 530 750 5a a2 61 

9 560 600 65 81 68 

Uit dit overzicht blijkt dat het extractierendement in het 
extractievat redelijk groot is en dat rendement in de zeefplaten- 
kolom zeer klein is. Voor Cd en Zn neemt het metaalgehalte af, 
voor Pb neemt het metaalgehalte zelfs iets toe in de kolom. Deze 
geringe toename kan ook veroorzaakt worden door het feit dat 
installatie niet geheel stationair heeft gedraaid. Dit kan worden 
afgeleid uit de verderop in deze paragraaf beschreven massabalan- 
sen. 
De zeefplatenkolom heeft in dit experiment meer gefunctioneerd als 
een waskolom dan als een extractiekolom. Het loodgehalte van de 
aan het slib hangende vloeistof is bij invoer van de kolom 115 
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mg/l en bij de uitvoer 16 mg/l. Het slib zal echter na het 
verlaten van de kolom nog verder gewassen moeten worden om het 
metaalgehalte in de aanhangende vloeistof verder te verlagen. 
Indien de installatie stationair draait zal de hoeveelheid slib 
die de kolom ingaat gelijk moeten zijn aan de hoeveelheid slib die 
de kolom uitgaat. Om dit te beoordelen kunnen er massabalansen 
over de afzonderlijke procesapparaten en over de gehele instal- 
latie opgesteld worden. In figuur 5.4. zijn de processtromen en 
procesapparaten schematisch weergegeven. In tabel 5.11. zijn de 
in- en uitgaande massastromen van slib en metaal over deze 
apparaten weergegeven. 

P(in) (flocculant) 

e(in) (zoutzuur) 

-> 
EV(in) 

kolom 

SK( in) 

Piquur 5.4.: Schematische veerqave processtromen in de TUE-installatie 
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Tabel 5.11.: Kassabalansen van droog slib en lood  over verschillende procesapparaten 

Extractievat Deel I 0,64 0,68 - 6  
Deel I1 0,39 0,40 - 3  

Deel I1 0,40 0,40 O 

Koloi Deel I 0,40 0,36 t10 

Floc/Bez Deel I 0,68 0,52 -24  

Deel I1 0,34 0,48 -29 

Totaal Deel I 0,64 0 , 4 8  t 2 5  
Deel I1 0,39 0,54 -28 

1,80 
1,09 

1 ,89  
1,05 

0,74 
0 ,52  

1,80 
1,09 

1,89 - 5  
1 ,05  t 4  

1 , 2 9  132 
1,18 -11 

0,68 t 8  
0,70 -26 

1,23 132 
1,21 -10 

Uit deze massabalansen kan worden afgeleid dat gedurende deel I 
van het experiment ophoping van slib in de installatie is 
opgetreden. Gedurende deel I1 is meer slib de installatie 
uitgestroomd dan erin werd gevoerd. De gehele installatie heeft 
gedurende het experiment niet stationair gedraaid. Verschil tussen 
in- en uitgaande stromen van het extractievat zijn klein. Het 
extractievat op zich kan wel als stationair worden beschouwd. 
Het niet stationair draaien van de gehele installatie wordt voor- 
namelijk veroorzaakt door ophoping of leegloop van slib in de 
kolom. Een te hoog invoerdebiet veroorzaakt ophoping van slib in 
de kolom, een te laag invoerdebiet veroorzaakt leegloop. Het 
optimale invoerdebiet zal tussen 0 , 3 4  en 0 , 4 0  kg droog slib/uur 
liggen, maar is uiteraard ook afhankelijk van de flocculatie, en 
de netto opwaartse vloeistofsnelheid. Voor het bepalen van de 
juiste procescondities zijn meer (voor-)experimenten noodzakelijk. 
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5.5. Conclusies 

1. 

2 .  

3. 

Met het TUE-reinigingsprocédé worden op laboratoriumschaal 
na één uur extraheren in zuur milieu extractierendementen 
bereikt die sterk afhankelijk zijn van de pH, metaalsoort en 
de slibsoort. Bij pH = 0.5 worden veel hogere rendementen 
bereikt dan bij pH = 1. 

Bij pH = 0,5 wordt Stein-slib voor Cd, Pb en Zn gereinigd tot 
metaalgehaltes tussen de referentie-waarde en de algemene 
milieu-kwaliteitswaarde. Malburgerhaven-slib ligt voor Cd 
tussen de algemene milieu-kwaliteitswaarde en de toetcings- 
waarde, voor Zn beneden de algemene milieu-kwaliteitcwaarde 
en voor Pb wordt de signaleringswaarde bereikt. Dommel-slib 
ligt na extractie voor Zn onder de toetsingcwaarde. Voor Cd 
blijft Dommel-slib ondanks een rendement van 60% boven de 
WCA-grens, Cu wordt niet geëxtraheerd. 

Met een 5 massa % EDTA-oplossing wordt binnen 1 uur voor 
alledrie de slibben geen noemenswaardig extractierendement 
bereikt. Reiniging met EDTA in een installatie zoals de TüE- 
installatie, waarin relatief korte verblijftijden worden 
toegepast, is voor waterbodems niet geschikt. 

Voor Malburgerhaven slib wordt op semi-technische schaal voor 
Pb, in zuur milieu bij een pH van 0 , 8  een aanzienlijk beter 
extractierendement bereikt dan op laboratoriumschaal bij een 
pH van 0 , 5  (82% resp. 54%). Voor Zn en Cd worden op semi- 
technische schaal vergelijkbare rendementen gevonden (68% 
voor Zn en 65% voor Cd). Na reiniging op semi-technische 
schaal is de verontreinigingsgraad van Malburgerhavenslib 
terug gebracht tot waardes beneden de algemene milieu- 
kwaliteitswaarde. De reinigingsrendementen in de TUE- 
installatie worden voor het grootste deel bereikt in het 
geroerde extractievat. Het extractierendement in de, 
hierachter geschakelde tegenstroomkolom met zeefplaten, is 
zeer laag. 
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4. Het zuurverbruik bij de extractie-experimenten met zoutzuur 
is zeer groot. Naar molen omgerekend is het zuurverbruik voor 
het slib bij pH = 1 ongeveer 7 mol H+ per gram droog slib. 
Bij pH = O, 5 is het zuurverbruik ongeveer 20 m o l  H+ per gram 
droog slib. Zo'n 25 % van dit zuurverbruik is nodig om de 
vloeistof op de juiste pH te brengen. Het overige zuur 
reageert met het slib waardoor de bufferende werking van het 
slib wordt opgeheven. 

5 .  Door verlenging van de tijdsduur van extractie worden 
aanzienlijk hogere extractierendementen bereikt. De invloed 
van verlenging van de Cijdsduur is alleen voor Malburgerhaven 
onderzocht. Verlenging van de extractieduur in zuur milieu 
van 1 tot 24 uur geeft voor Cd en Pb een zeer sterke toename 
van het rendement (van 20 tot 85%). Voor Zn blijft het 
rendement gelijk (65%). Door verlenging van de tijdsduur kan 
Malburgerhavenslib tot beneden de algemene milieu-kwaliteits- 
waarde worden gereinigd. 

6. Beluchten van het slib voor extractie in zuur milieu bij pH = 
1 geeft voor alledrie de slibben een sterke verbetering van 
het extractierendement. Voor Cd, Pb en Cu neemt het extrac- 
tierendement met zo'n 50% toe. Voor Zn neemt het rendement 
toe met ruim 10%. 
De extractierendementen bij pH = 1 na beluchten van Cd en Zn 
zijn vergelijkbaar met de extractierendementen na extractie 
bij pH = 0,5. Voor Pb en Cu zijn de extractierendementen na 
beluchten zelfs beter dan na extractie bij pH = 0,5. Het 
zuurverbruik bij de beluchtingsexperimenten bij pH = 1 is 
daarentegen kleiner dan het zuurverbruik bij de extractie bij 
pH = 1 zonder beluchten. 

104 



6 .  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

LITERATUUR 

H.J. van Veen 
Reiniging van waterbodems 
DBW/RIZA publikatie, nota nr. 87.040 (1987) 

M. Olijve 
Reiniging van met zware metalen verontreinigde grond middels 
het PBI-reinigingcprocédé 
Milieutechniek 1/2 (1988) 

B.V. Projectbureau voor Industrieel Afval 
Werkwijze voor het behandelen van grond 
Octrooinummer 8703081 

B.J.W. Tuin 
Extraction of heavy metals from contaminated clay soils 
Proefschrift: TU Eindhoven (1989) 

J. Joziasse, W.G. van Marwijk, J.G.H. Brouwer 
Extractie van metalen uit waterbodems 
TNO-rapport 90-320, (1990) 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Derde nota waterhuishouding: Water voor nu en later 
Tweede kamer, 1988-1989, 21 250 nrs 1-2 

105 



BIJLAGE 1: -SERING VAN DE SLIBsooRTw 

De karakterisering per slibsoort bestaat uit: 

* locatie monstername 
* omschrijving voorbehandeling 
* droge-stofgehalte na voorbehandeling 
* lutumgehalte 
* organische-stofgehalte 
* metaalgehaltes in relatie tot de beoordelingscriteria 
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BIJLAGE 1 STEIWSLIB 

Locatie monstername 
Voorbehandeling 

Haven te Stein 
gezeefd over 2 mm 

Droge-stofgehalte na voor- 
behandeling (m%) 30,6 
Lutumgehalte (m%) 44 
Organische-stofgehalte (m%) : 9 

iietaalqehaltes en beoordelingscriteria voor Steinslib in a q p q  

Hetaalqehalt, 
slib 

waarde 

Alqenene 
nilieukwali- 
teit 

Toetsinqs- 
waarde 

Siqnalerinqs. 
waarde 

WCA-norm 

Cadiiui oper 

emeteni 
- 

150 

- 
47 

46 

117 

520 

000 

ecorr.** 

115 

36 

35 

90 

400 

-- 

.ood 

leietent/qecorr.rt 

642 530 

,212 1000 

i000 

,ink 

ieneten: 

2000 

- 

- 

- 

196 

670 

1397 

3492 

0000 

- 
ecorr. * 
1430 
- 

- 

140 

480 

1000 

2500 

-- 
* 
** Geneten ietaalqehaltes t beoordelinqscriteria voor de qeieten netaalqehaltes 

Gecorriqeerde ietaalqehaltes + beoordelingscriteria, qecorriqeerd naar een standaardwaterbodei 
(25t lutui, 101 orqanisch). 
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HALBURGER€IAVE?C3LIB BIJLAGE 1 

Locatie monstername 
Voorbehandeling 

Malburgerhaven te Arnhem 
gezeefd over 2 mm + gehydro- 
cycloneerd 

Droge-stofgehalte na voor- 
behandeling (m%) 11,5 
Lutumgehalte (m%) 57 

Organische-stofgehalte (m%) : 12 

Hetaalqehaltes en beoordelingscriteria voor Halburgerhavenslib in i q / k q  

Hetaalgehalti 
slib 

Referentie- 
waarde 

Algemene 
iilieukuaii- 
teit 

Toetsinqs- 
waarde 

Siqnalerinqs 
waarde 

KA-norm 

Cadniui - 
qemeter 

24 
- ecorr. **  

18 

oper 

eieten? 

280 

- 
- 

56 

55 

141 

627 

O00 

ecorr.** 

180 

36 

35 

90 

400 

-- 

Lood 

gemeten8 

I100 

- 
- 

- 
119 

742 

742 

1400 

5000 

ecorr.** 

2210 

85 

530 

530 

1000 

-- 

ink 

eieten, 

2300 

- 
- 

- 
239 

530 

1706 

4266 

0000 

- 
ecorr . *: 
1350 
- 

- 
140 

480 

1000 

2500 

-- 
* 
** Gemeten ietaalgehaltes t beoordelinqscriteria voor de qeieten ietaalqehaltes 

Gecorrigeerde ietaalqehaltes t beoordelingscriteria, gecorrigeerd naar een standaardvaterbodei 
(25% lutui, 101 organisch). 
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WIIIIKLSLIB BIJLAGE 1 

2 

7,5 

30 

Locatie monctername 

Voorbehandeling 

50 

127 

567 

rivier De Dommel (Noord- 
Brabant) 
gezeefd over 2 mm + 2 maal 
gehydrocycloneerd 

Droge-stofgehalte na voor- 
behandeling (m%) 9 ,o  

Organische-ctofgehalte (m%) : 22 

Lutumgehalte (m%) 38 

Hetaalgehaltes en beoordelingscriteria voor Dommelslib in nq/kq 

Hetaalgehalti 
slib 

waarde 

Algemene 
iilieukvali- 
teit 

Toetsinqs- 
waarde 

Signalerings- 
waarde 

UCA-nori 

adiium 

eneteni 

250 

- 

- 
~ 

,1 

,9 

11 

13 

50 

Koper 

I 
I 51 

-- 15000 

lecorr .** 
920 

36 

35 

90 

400 

_- 

,ood 

leieten: 

300 

- 

= 

- 
110 

686 

686 

291 

O00 

'ecorr.** 

230 

85 

530 

530 

1000 

_- 

ink 

enetenj 

2700 

- 

- 

- 

197 

675 

1406 

3516 

0000 

ecorr . i  

1920 
- - 

140 

180 

1000 

2500 

-- 
* 
** Gemeten netaalgehaltes t beoordelingscriteria voor de geieten netaalgehaltes 

Gecorrigeerde ietaalgehaltes t beoordelingscriteria, gecorrigeerd naar een standaardvaterbodem 
(252 lutui, 10% organisch). 
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BIJLAGE 2: VERWIJDERING VAM PAK'S ALS IIEVENEPFBCT VAM ElWA- 

KXTRACXIE 

Inleiding 
Naast verontreiniging met zware metalen zijn vele waterbodems 
eveneens verontreinigd met overige verontreinigingen zoals 
bijvoorbeeld PAK'S (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
Uit het PBI-onderzoek is gebleken dat voor zware metalen zeer hoge 
extractierendementen bereikt kunnen worden door beluchting van het 
slib in combinatie met langdurige extractie met EDTA. 
Een van de waterbodems waarmee de experimenten van het PBI- 
onderzoek zijn uitgevoerd (Steinslib) is volgens eerder onderzoek 
van Rijkswaterstaat eveneens verontreinigd met PAK'S. 
Een mogelijk neveneffect van de PBI-extractiemethode (beluchten en 
EDTA-extractie) is verwijdering of afbraak van de in het slib 
aanwezige PAK'S. Om dit mogelijke optredend neveneffect te 
onderzoeken zijn een tweetal oriënterende laboratoriumexperimenten 
uitgevoerd. 

U i t v o e r i n g  
Het Steinslib is in twee stappen geëxtraheerd met een 5m% EDTA- 
oplossing en een L/S-verhouding van ongeveer 10. 
De tijdsduur van extractiestap 1 is twee dagen en van extractie- 
stap 2 vijf dagen. 
Er zijn een tweetal experimenten uitgevoerd. Bij experiment 1 is 
alleen gedurende stap 1 belucht, bij experiment 2 is het slib 
gedurende het gehele experiment belucht. 
Het gehalte aan PAK'S in het slib is voor en na de extractie 
bepaald. Het slib na de extractie is voor analyse gewassen met 
water. Daarnaast is het gehalte aan PAK'S in de extractievloeistof 
na elke extractiestap bepaald. 

R e s u l t a t e n  
In tabel B 2.1. zijn de uitgangsgegevens van de twee experimenten 
weergegeven. 
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Tabel B 2.1.: Uitgangsgegevens van de extractie-experimenten met 
Steinslib in verband met PAK'S verwijdering 

Experiment 1 

1 0 4  Massa slib, droog (g) 
Massa 5m% EDTA-oplossing 

L/S/-verhouding 
Beluchting stap 1 
pH (aanvang) 
pH (na stap i) 
Massa 5M% EDTA-oplossing 
(stap 2)(g) 
Beluchting stap 2 
pH (aanvang stap 2 )  
pH (na stap 2) 

(stap 1) (9) 

Experiment 2 

1 9 4  

1010 
9 , s  

9 , 4  

ja 
7,o 

1000 
ja 

7,o 
10,5 

I 

In tabel B 2.2. zijn de analyseresultaten van de drie slibmonsters 
weergegeven. De analyseresultaten van de vloeistofmonsters zijn 
niet in tabelvorm weergegeven daar in allevier de monsters 
(extractiemiddel na beide stappen) geen PAK'S aangetroffen zijn. 
Uitspoeling van PAK'S of binding van PAK'S aan EDTA treedt dus 
niet op. 
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Tabel B 2.2.: Gemeten PAK-gehalte van Steinslib voor en na 
extractie met EDTA 

PAK Steinslib Steinslib Steinslib 
voor na na 
extractie experiment 1 experiment 2 

~ ~ _ _ _ _ _  ~~ 

Droge stof ( % )  90 
~ 

90 90 

PAK 
naftaleen n.a. 
acenaftaleen n.a. 
acenafteen n.a. 
f luoreen n.a. 
fenanthreen 0.41 
anthraceen n.a. 
fluorantheen * 1.02 
pyreen 0.25 
benzo(a)anthraceen 0.39 
chryceen 0.16 
benzo (b) 
fluorantheen * 0.08 
benzo(k) 
fluorantheen * 0.29 
benzo(a)pyreen * 0.75 
benzo(ghij 
peryleen * 
dibenzo(ah) 
anthraceen 
indino(l23cd) 
pyreen * 
PAK (VROM totai 

0.80 

0.61 

0.27 

) 4.09 
PAK i6 v. Borneff) 3.21 

0.99 
n.a. 
n.a. 
0.09 
0.78 
0.08 
1.74 
1.15 
0.69 
0.80 

1.61 

0.62 
1.25 

1.21 

0.89 

0.65 

8.90 
7.08 

1.10 
n.a. 
n.a. 
0.09 
0.87 
0.48 
2.04 
1.19 
0.81 
0.96 

1.82 

0.77 
1.54 

0.46 

1.13 

0.82 

9.85 
7.45 

Voor de som-PAK'S (6 v. Borneff) gelden de volgende beoordelings- 
criteria voor standaardwaterbodems: 
algemene milieukwaliteit : 0.6 mg/kg 
toetsingswaarde 4.5 mg/kg 
signaleringswaarde 17 mg/kg 
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De verontreiniging van Steinslib met PAK'S ligt voor de EDTA- 
extractie tussen de algemene milieukwaliteit en de toetsings- 
waarde. Na EDTA-extractie is het gehalte van PAK'S gestegen tot 
iets boven de toetsingswaarde (door correctie naar een stan- 
daardwaterbodem zal het PAK-gehalte lager zijn, indien het met de 
beoordelingscriteria wordt vergeleken). 

Geconcludeerd kan worden dat uitspoeling (wassen) van de PAK'S 
niet is opgetreden omdat in de extractie-vloeistoffen geen PAK'S 
aantoonbaar waren. Omzetting van PAK'S, mede onder invloed van 
beluchten, zal na 1 week niet zijn opgetreden aangezien het 
gehalte aan PAK'S na EDTA-extractie hoger is dan.ervoor. Omzetting 
zal mogelijk wel optreden bij een langere extractieduur, zoals 
volgens het PBI-procédé is voorzien. 

Het hogere PAK-gehalte na extractie met EDTA kan mogelijkerwijs 
door (een combinatie van) onderstaande redenen verklaard worden: 
1. Inhomogeniteit van het PAK-gehalte in de monsters en de 

analysenauwkeurigheid van PAK'S. 
2. Door het oplossen van bodembestanddelen (metaalverbindingen) 

zullen de PAK'S na EDTA-extractie in een kleinere slib- 
hoeveelheid zitten, waardoor het PAK-gehalte enigszins zal 
worden verhoogd (maximaal zo'n 10%). 

Door de EDTA-extractie worden de in het slib aanwezige PAK'S 
mobieler. Bij de analyse van PAK'S wordt het slib met een 
organisch oplosmiddel geëxtraheerd. Een invloed van de EDTA- 
extractie zou kunnen zijn dat de PAñ's na behandeling met 
EDTA beter geëxtraheerd worden met het organisch oplosmiddel 
dan voor de EDTA-behandeling. Hierdoor wordt het geanaly- 
seerde PAK-gehalte na EDTA-extractie groter dan ervoor. 

3. 

Conclusie en aanbeveling 

Het beluchten en extraheren van slib met EDTA heeft na een week 
geen significante invloed op het geanalyseerde PAK-gehalte. In 
plaats van afbraak of uitspoeling van de PAK'S treedt zelfs een 
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lichte verhoging van het geanalyseerde PAK-gehalte op. Deze 
verhoging wordt mogelijk veroorzaakt door een vergroting van de 
beschikbaarheid van PAK'S onder invloed van de EDTA-extractie. In 
een periode van 1 week is geen significante afbraak van PAK'S 
opgetreden. Door langduriger te extraheren en periodiek te 
beluchten (PBI-procédé) zal mogelijkerwijs wel een gedeelte van de 
PAK'S afgebroken worden. Vanwege het oriënterende karakter van de 
proef is het zinvol om bovenstaande voorlopige conclusies bij de 
semi-technische proef te controleren en om de oorzaak van de 
verhoging van het geanalyseerde PAK-gehalte te achterhalen. 
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