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VOORWOORD 

In 1989 is op initiatief van Rijkswaterstaat het Programma Ontwikkeling Sanenngspro- 
cessen Waterbodems (POSW) van start gegaan. Dit programma is opgebouwd uit twee 
fasen. Fase I liep van 1989 tot en met 1990, fase I1 loopt van 1991 tot en met 1996. 
Voor fase I was 4 miljoen gulden beschikbaar, waarvan één miijoen door het bedrijfs- 
leven is ingebracht. Voor fase I1 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 Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Ge- 
meentewerken Rotterdam. De projectleiding is in handen van het Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). 

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 voor u liggende rapport is een weergave van onderzoek dat in de periode 1988- 
1990 is uitgevoerd door de firma SEC B.V. (Storm Environmental Consultancy). Het 
behandelt achtergronden, opzet en laboratoriumproeven voor biotechnologische 
extractie van zware metalen uit waterbodems. Het principe van de techniek is 
ontsluiting en afvoer van zware metalen uit baggerspecie onder invloed van de uit- 
scheidingsprodukten van twee verschillende bacterieculturen. 

In 1987/1988 werden verkennende gesprekken gevoerd met universiteiten omtrent de 
gedachten achter het procédé. Achtereenvolgens werden drie deelstudies uitgevoerd. 
In 1988 werd in opdracht van het RIZA ten eerste een literatuurrecherche en een 
achtergrondsstudie uitgevoerd voor de opzet van het systeem. In 1989/1990 zijn in 
tweede instantie met het gekozen procédé voor drie typen baggerspecie laboratori- 
umproeven uitgevoerd. Dit onderzoek werd voor 60% gefinancierd door het Speer- 
punt Programma Bodemonderzoek en voor 40% door het POSW. Tenslotte werd in 
1990 door het POSW nog een beperkte vervolg-opdracht gegeven voor een studie 
naar het opschalen van deze techniek. Alle deelrapportages zijn samengebracht in het 
voorliggende eindrapport. 

Tijdens de proeven in 1989 en 1990 is gebleken dat op laboratoriumschaal vergaande 
verwijdering van metalen uit baggerspecie tot rond de streefwaarden mogelijk is. 
Omtrent de mogelijkheden voor toepassing van dit procédé op semi-technische en 
produktieschaal kunnen nog geen uitspraken worden gedaan omdat een aantal 



procesonderdelen nog moet worden geoptimaliseerd. Daarnaast is (nog) onduidelijk 
hoe de procesonderdelen in onderlinge samenhang kunnen functioneren en hoe 
storingsgevoelig het hele proces is. 
In het kader van POSW wordt thans de haalbaarheid onderzocht voor verbetering van 
de procescondities en opschaling van het combinatieproces. Aparte aandacht wordt 
hierbij besteed aan de mogelijk gelijktijdige biodegradatie van minerale olie en PAK'S. 

Het onderzoek is uitgevoerd door E. Storm van Leeuwen en medewerkers van SEC 
B.V. Het samenvattend rapport is geschreven door E. Storm van Leeuwen, thans 
werkzaam bij bij de firma AQARIN. Vanuit het POSW is het project begeleid door 
ondergetekende. 

Lelystad, april 1993 
namens POSW 
ing. F.M. Schotel 
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Opbouw van het rapport 

In opdracht van het RIZA zijn de rapportages van een aantal onderzoeken die ondergete- 
kende heeft uitgevoerd in de periode 1987-1991, gebundeld in dit eindrapport. Het 
betreft de ontwikkeling van een biotechnologisch procedé waarmee zware metalen uit 
baggerspecie verwijderd kunnen worden. Met dit rapport wordt het ontwikkelingstrajekt 
afgesloten wat betreft fase I van het Programma Ontwikkeling Saneringstechnieken 
Waterbodems. 
De deelrapporten waaruit dit rapport is samengesteld, staan in de kaders onderaan de 
bladzijde beschreven. Het betreft rapportages voor interne verslaggeving, die voor dit 
rapport opnieuw zijn geredigeerd. De ontwikkeling van het procedé wordt chronologisch 
beschreven vanaf het eerste idee tot en met de huidige 'state of the art'. 
in sommige gevallen is de oorspronkelijke tekst aangepast cq aangevuld met later 
verworven inzichten. Verwijzingen in de tekst geven aan waar de desbetreffende inzichten 
en onderzoeksresultaten uitgebreider staan beschreven. In kaders is vermeld of een 
aanname cq redenering in een later stadium is bevestigd of juist niet relevant bleek. 
De vier delen van het rapport zijn: 

Deel I: Vooronderzoek (1987) 

Samenvatfing van het haalbaarheidsonderzoek "Het verwijderen van mare metalen uit slib", 
uitgevoerd in het kader van het OMK projekt nr OMK66.1091 van de Stichting voor de Technische 
Wetenschappen (STW) door Ecologica Connact BV te Haren (Gn). 
Auteurs: E. Storm van Leeuwen (projekileider) en Dr. A.T. Kuiters (literatuuronderzoek, experimenten). 

I 

1 Deel Ha: Haalbaarheidsstudie (1988) 
Deel IIb: Literatuuronderzoek (1988) 

Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van biotechnologische uitloging van zware metalen uit 
baggerslib, uitgevoerd in opdracht van DBWRIZA door Storm Environmental Consultancy BV. 
Auteurs: E. Storm van Leeuwen (ptujektleider) en Dr. A.T. Kuiters (literatuuronderzoek). 
Konuakmummer DB 420 

Deel III: Experimenten (1989í90) 

Biotechnologische uitloging van zware metalen uit de slibfractie van baggerspecie, experimenteel 
onderzoek in opdracht van DBWREA, onderdeel van POSW fase I, tevens o n d e r h l  van het 
Speerpuntprogramma Bodemonderzoek, uitgevoerd door Storm Environmental Consultancy BV. 
Auteur: E. Storm van Leeuwen. 
KonnaktnummerDBW/RiZA: DB 516 
Konnaktnummer Speerpunrprogmnma: PCTB 8990 

Deel N: Aanvullende onderzoeken (19!90/91) 

Experimenten met elektrolyse en elektrodialyse tb.v. recirculatie permeaat (eigen onderzoek). 
Ontwerp, bouw en testen verbeterd model mernbraanreakmr (DBWEIZA, opdrachm 634083/RAOX). 
Opstellen werkplan vervolgonderzoek @BW/REA, opdrachtnr 664757MO). 
Proefreiniging coagulatieslib ("Katwijkslib") uit drinkwaterbereiding (As en Ni) (eigen onderzoek). 
Uitgevoerd door Storm Environmental Consultancy BV. 
Auteur: E. Storm van Leeuwen. 
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Algemene inleiding tot dit rapport 

Het voor u liggende rapport is een compilatie van verslagen en rapporten die sedert 1987 
zijn opgesteld inzake de ontwikkeling van biotechnologische uitioging van zware metaien 
uit baggerslib. Hierover is tot nu toe alleen een beknopt artikel in Land & WaterNilieu- 
techniek verschenen (juni 1990); met dit rapport wordt de gehele ontwikkelingsgang 
openbaar gemaakt. 

Deel I is een samenvatting van het vooronderzoek, zo genoemd omdat het projekt 
toen nog buiten het gezichtsveld van DBW/RIZA plaats vond. Deel Iïa betreft de haal- 
baarheidsstudie die als onderdeel van fase 1 van het POSW is uitgevoerd. Deel IIb 
bestaat uit het literatuuronderzoek dat dr A.T. Kuiters in 1987 en 1988 heeft uitgevoerd. 
Deel DI is geheel gewijd aan de uitioogexperimenten met drie sedimentsslibben. Deze 
experimenten maken tevens deel uit van het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek en 
zijn onderdeel van een groter onderzoek, waarin ook TNO en PBI uitloogproeven hebben 
gedaan op dezelfde drie slibben maar met andere technieken. In deel IV wordt de aanloop 
naar fase 2 van het POSW beschreven. De aanloop bestaat uit de verdere ontwikkeling 
van een membraanreaktor en de opstelling van een werkplan voor semi-technische 
proefreinigingen. Tevens zijn enkele onderzoeken beschreven die door SEC BV in eigen 
beheer zijn uitgevoerd. Medio 1991 is SEC BV failliet gegaan; de rechten en know-how 
zijn ondergebracht in het milieu adviesbureau AQARIN waarin de auteur thans werk- 
zaam is. 

Chronologie van de onderzoeken 

De ontwikkeling van het onderhavige slibreinigingsprocedé is, wat de auteur betreft, een 
ononderbroken proces. De vier delen van dit rapport betreffen daarentegen duidelijk te 
onderscheiden stadia in de ontwikkeling. De tussenliggende perioden, waarin de ideeën en 
concepten verder vorm kregen, door studie, gesprekken en overleg met DBW/REA, zijn 
niet beschreven. Daarom hebben de vier delen en de literatuurstudie van dr. A.T. Kuiters 
in deel IIb, eik een aparte indeling in hoofdstukken en een eigen pagina nummering. 

Het idee voor biotechnologische uitloging van zware metalen uit slib is begin 1987 
geboren tijdens een haalbaarheidsonderzoek dat de auteur heeft uitgevoerd in opdracht 
van Ecologica Contract BV te Haren. Voor de uitvoering van het projekt was een 'denktank' 
samengesteld bestaande uit prof. dr. W. Harder, dr. L. Dijkhuizen en dr. ir. Th. Hansen 
(Microbiologisch Laboratorium Rijks Universiteit Groningen), mevr. ir. M. Knitikow en 
dr. A.T. Kuiters (twee medewerkers van Ecologica) en de auteur. 

Eind 1987 kwam het eerste kontakt tot stand tussen de auteur en mevr. ir A.C. de 
Waaij van DBWNZA, dat in 1988 leidde tot de opdracht voor een haaibaarheidsstudie 
naar de mogelijkheden van het procedé voor het reinigen van baggerspecie. Deze studie 
(deel IIa) is door de eigen onderneming van de auteur (SEC BV) uitgevoerd, evenals het 
daarop volgende experimentele onderzoek in 1989/90 (deel m) en de aanvullende onder- 
zoeken in 1990/91 (deel IV). De opdracht tot het schrijven van dit samengestelde rapport 
is verleend aan AQARIN. 
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Samenvatting 

Onàerzoekskaders 

Van 1987 tot 1992 is in een serie onderzoeken gewerkt aan de ontwikkeling van een 
techniek waarmee op biotechnologische wijze zware metalen uit baggerspecie verwijderd 
kunnen worden. De basis werd gelegd gedurende een haaibaarheidsonderzoek dat in 
1987 in het kader van het eerste OMK subsidieprojekt van de STW werd uitgevoerd 
door de auteur (in deel I in gecomprimeerde vorm beschreven). in 1988 volgde in 
opdracht van DBW/RIZA een haaibaarheidsstudie (zie deel IIa) en een actualisering van de 
literatuurstudie (zie deel Iib) die door dr. A T. Kuiters in 1987 is gemaakt als onderdeel 
van het vooronderzoek. In 1989 volgde opname van het projekt in het POSW fase I en 
het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek. In 1989 en 1990 zijn door SEC BV, de 
toenmalige onderneming van de auteur, experimenten uitgevoerd met twee nieuw 
ontwikkelde bioreaktoren op drie verschillende slibsoorten (beschreven in deel DI). Voor 
de ontwikkeling van deze reaktoren, een membraanr&tor voor algemeen gebruik en de 
“Thiobak”, een dunneiaag reaktor specifiek voor Thiobacilli, werd subsidie verkregen 
van de provincie Groningen en de NOM. De semi-technische proeven werden in 1990 en 
1991 gevolgd door een aantal in eigen beheer uitgevoerde onderzoeken en twee kleinere 
opdrachten van DBW/RIZA, waaronder de uitwerking van een werkplan om te komen 
tot een pilot-installatie (beschreven in deel IV). 

Beknopte beschrijving van het reinigingsprocedé 

Op grond van de resultaten van de literatuurstudie en ‘brainstorming’ in een denktank 
met microbiologen, is in 1987 een reinigingsprocedé ontworpen. De meest krachtige 
mechanismen voor (re)mobilisatie van zware metalen zijn pH verlaging (uitwisseling van 
chemisch of fysisch gebonden metaalionen tegen protonen), oxidatie, en het gebruik van 
krachtige complexvormers. De keuze om melkzuur te gebruiken als protonenleverancier 
èn complexvormer berust op de eigenschappen van meikzuur en op de mogelijkheden dit 
in de slibsuspensie te laten produceren door toegevoegde bacteriën. Wegens de lage 
redoxpotentiaai van slib komt melkzuur eerder in aanmerking dan bijvoorbeeld ciaoen- 
zuur, waarvoor een hogere redox vereist is. 

Het procedé bestaat uit twee opeenvolgende microbiologische extractieprocessen, 
in een aantal cycli uitgevoerd, en fysischkhemische hulpsystemen om de ontsloten zware 
metalen te concentreren en in herbruikbare vorm terug te winnen. Centraal staan de twee 
microbiologische processen, aangeduid als Lacto-leaching (uitloging met behulp van 
melkzuur producerende bacteriën) en Thio-leaching (kataiytische oxidatie van metaaisulfiden 
door Thiobacilli). 

Lacto-leaching vindt plaats onder anaerobe omstandigheden. Het ruwe, anoxische 
slib wordt verdund met een in aparte fermentoren gekweekte cultuur van Luciobacilli. 
In drie à vier opeenvolgende cycli wordt de pH in stappen verlaagd door de vorming van 
melkzuur uit toegevoegde suikers. De (zware) metalen worden gemobiliseerd als gevolg 

Bioiechnologirche uidoging van zware meralen uit baggerspecie I 
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van uitwisseling tegen vrije protonen, afkomstig van het dissocïerende melkzuur. De 
lactaatliganden vormen chelaten met de vrije metaaiionen, waardoor resorbtie aan het 
slib wordt voorkomen. Hierdoor worden de evenwichtzoekende krachten achter de 
desorbtiehesorbtie processen in onbalans gehouden, zodat de desorbtie gedurende langere 
tijd doorgang blijft vinden. Het hoge rendement van de mobilisering wordt onder andere 
veroonaakt door de relatief hoge concentraties melkzuur op korte afstand van de bacteriën 
die melkzuur uitscheiden. Daarnaast produceren de meeste bacteriën neutrale complex- 
vormers en complexerende enzymen als verdediging tegen giftige metaalionen. 

Een enkele cyclus bestaat in grote lijnen uit mengen, roeren en scheiden. Ingedikt 
slib wordt gemengd met gerecirculeerde procesvloeistof, aangevuld met een vloeibare 
bacteriecultuur, een suikeroplossing en nutriënten. De reakties vinden eerst plaats in een 
opstroomreaktor, waarin zwaardere deeltjes langer verblijven dan lichtere. Vervolgens 
wordt de slibsuspensie in een membraanreaktor gepompt. Daarin blijven de reakties 
plaatsvinden onder gelijktijdige afscheiding van de vloeibare fase via een membraan. Als 
hulpmiddel om positief geladen metaai-lactaat chelaten geforceerd af te voeren via het 
membraan wordt elektroforese toegepast. Ter versnelling van het stoffentransport op 
micronivo wordt de suspensie bestookt met ultrasoon geluid. De ingedikte slibsuspensie 
verlaat de membraanreaktor voor de volgende cyclus. De metalen uit het permeaat worden 
door middel van elektrodialyse overgebracht in een geconcentreerde zoutzuur oplossing, 
het metaalvrije melkzure penneaat wordt gerecirculeerd naar de Lacto-leaching. 

Thio-leaching volgt op iacto-leaching zodra de pH laag genoeg is geworden voor 
een effektieve werking van Thiobacilli @H < 3). Hiertoe wordt de slibsuspensie enige 
tijd belucht om de redoxpotentiaal te verhogen. De Thiobacilli (zowel T. thiooxidans 
als T. ferrooxiàans) zijn in kolonies gefixeerd op dunne platen. De slibsuspensie wordt 
hier overheen gepompt. Met behulp van zuurstof uit de lucht worden slecht oplosbare 
metaalsulfiden katalytisch geoxideerd door de Thiobacilli. Hierbij ontstaat o.a. zwavelzuur, 
waardoor de pH van de slibsuspensie verder daalt (tot ca pH 1). Gemobiliseerde metalen 
worden door het nog aanwezige meikzuur gecomplexeerd, zodat geen (herlpmipitatie 
of resorbtie kan optreden. Scheiding van slib en vloeistof, alsmede de verwerking van 
het permeaat, vindt plaats als hierboven beschreven. Tot slot wordt het geoxideerde, zeer 
zure slib geneutraliseerd en voor hergebruik geschikt gemaakt. 

De verwerking van uitgewerkt meikzuur, in casu de zuurresten als alle protonen 
verbruikt zijn, kan door middel van methaangisting plaats vinden. Het methaangas dat 
daarbij ontstaat kan voorzien in (een gedeelte van) de energiebehoefte van het procedé. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat organische verontreinigingen, met name mineraie 
olie en eventueel ook PAK'S, verdwijnen als gevolg van biodegradatie en/of cooxidatie 
tijdens de Thio-leaching. Dit wordt in 1992 nader onderzocht. 

Resultaten 

De experimenten die in 1990 zijn uitgevoerd vertonen grote verschillen in verwijderings- 
rendement, zowel per metaai als per slib. De beste resultaten zijn behaald met niet vooraf 
gescheiden Maassediment uit de havenmonding bij Stein. Dit slib, met een zeer laag 

I1 Biomhnologische uidoging van zware meialen uit baggerspecie 
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gehalte aan organische stof, kon wat de metaien lood, cadmium, koper en zink betreft, 
tot de A-waarde voor droge grond gereinigd worden. 

Sediment uit de Dommel is eerst door middel van hydrocyclonage gescheiden in 
een zandfractie en een fijne fractie (de bovenloop met deeltjes < 40 p). De slibfractie 
bevatte ca 20% organische stof. Na de Lacto-leaching bleek een derde van de massa 
opgelost te zijn, hetgeen leidde tot een aanvankelijke toename van de concentraties van 
o.a. lood, cadmium, koper en zink. Uit de afname van de mangaanconcentratie kon worden 
afgeleid dat door Lacto-leaching eerst grote hoeveelheden ijzer/mangaan(hydr)oxiden in 
oplossing gaan (bij een in 1991 uitgevoerde Lacto-leaching met coagulatieslib uit de 
drinkwaterbereiding is dit verschijnsel ook opgetreden). Na de Thio-leaching van het 
Dommelslib waren de concentraties zware metalen weliswaar aanzienlijk verminderd, 
maar door het massaveriies (totaai ca 50%) bleven de restconcentraties rond de B-waarde 
stagneren. De indruk bestaat dat dit niet struktureel is en dat de rendementen nog 
aanzieniijk verbeterd kunnen worden. Minerale olie bleek voor 87% verwijderd te zijn. 
De proeven met Dommelslib en Amhemslib zijn uitgevoerd zonder de membraanreaktor 
daar deze beschadigd was na de proeven met Steinsiib. 

Uit de Malburgerhaven te Amhem is Rijnsediment gescheiden in een grove fractie 
en een slibfractie < 40 p. De exuactieproeven hiermee zijn uitgevoerd zonder Lactobmilli 
en zonder membraanreaktor. De resultaten vertonen een grote spreiding: aan tin (als het 
bijna onoplosbare tinoxide) bleek na de Thic-leaching 0% verwijderd, aan zink 88%. In 
onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat. 

Tabel I :  Extractierendementen biotechnologische uitloging in drie slibben 

~ I 

mghg dr. mghg às. mghg d.s. mghg ds. 

315 164 48% 3.258 421 87% 
272 18 93% 32 8 75% 

1.735 222 87% 300 174 42% 
2.565 173 93% 1.950 229 88% 
4.471 533 88% 244 128 48% 
1.278 233 82% 704 510 28% 
1.506 50 97% 

183 34 81% 
5.450 5.450 0% 

5.000 650 87% 

STEINSLIB DOMMELSLIB ARNHEMSLIB 
bepin eind % uit1 beein eind '% uiti beein eind % uit 

Konkiwies 

Met name de resultaten met Steinslib tonen aan dat met het procedé reiniging van met 
zware metalen verontreinigde baggerspecie met een laag organische stof gehalte tot 
multifunktioneel herbruikbare kwaliteit mogeiijk is. De resultaten met Dommelslib en 
coagulatieslib met hoge gehalten aan organische stof en ijzer/mangaan(hydr)oxiden geven 
aan dat zware metalen en arseen goed te verwijderen zijn mits een oplossing wordt 
gevonden voor de grote hoeveelheden ijzer en mangaan die tijdens het proces oplossen, 

Biotechnologische uidoging van zware metalen uit baggerspecie I11 
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waardoor een massaverlies tot 50% optreedt De resultaten met Arnhemslib zijn onder 
suboptimaie omstandigheden bereikt, waardoor konklusies een voorlopig karakter hebben. 
Uit het feit dat tin als tinoxide noch met Lacto-leaching noch met Thio-leaching is te 
mobiliseren, zou gekonkludeerd kunnen worden dat tinoxide ecotoxicologisch een inerte 
stof is. 

De konkiusies ten aanzien van de @roces)technische aspekten zijn dat zowel de 
membraanreaktor als de Thiobak aan hun doel beantwoorden, dat de microbiologische 
kondities aan de hand van enkele eenvoudig te meten parameters @H, redox, temperatuur 
en slibdichtheid) zijn te sturen en dat extractie in een aantal opeenvolgende cycli met 
recirculatie van procesvloeistof noodzakelijk is. 
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Hoofdstuk I 
Inleiding 

1.1 Start van het projekt 

In het voorjaar van 1987 is in het kader van een experimenteel subsidieprojekt van de 
Stichting voor de Technische Wetenschappen, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
naar de mogelijkheden om met biotechnologische methoden zware metalen uit slib te 
verwijderen. Met dit projekt, Ondenoek in Midden- en Kleinbedrijf, beoogt de STW 
innovatie op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten bij het midden- en klein- 
bedrijf te stimuleren. De ingediende projekten dienden te voldoen aan wetenschappelijke 
criteria (kwaliteit van onderzoekers en methoden, vernieuwend) en aan commerciële 
criteria (perspektieven op middellange te.rmijn, vernieuwend). 

Het onderzoek, hier verder vooronderzoek genoemd om het niet te verwarren met de 
haalbaarheidsstudie die in deel IIa van dit rapport is beschreven, is uitgevoerd door een in 
1987 nieuw opgerichte onderneming, Ecologica Contract BV, gevestigd in het Biologisch 
Centnim van de RUG te Haren. Begin 1988 is Ecologica opgeheven. De projektleiding 
was in handen van de auteur, de literatuurstudie is uitgevoerd door dr. A.T. Kuiters, de 
experimenten zijn uitgevoerd door dr. A.T. Kuiters en mevrouw G. Lapohr en ais denk- 
tank fungeerde een projektgroep bestaande uit prof. dr. W. Harder, dr. L. Dijkhuizen, dr. 
ir. Th. Hansen (Microbiologisch Laboratorium van de RUG), mevrouw ir. M. Krutikow, 
dr. A.T. Kuiters en de auteur (Ecologica). 

1.2 Doelstellingen van het vooronderzoek 

Doel van her onderzoek: 

A. het inventariseren van mogelijk bruikbare microbiologische processen waarmee 
zware metalen in sedimentslib en zuiveringsslib gemobiliseerd kunnen worden; 
B. het inventariseren van de speciatiemechanismen van zware metalen in deze slibben; 
C. het opstellen, op basis van de resultaten van A en B, van een verwerkingsroute die in 
een grootschalige procestechniek kans biedt op een milieuhygiënisch en ekonomisch 
rendabel te maken reinigingsprocedé. 

Rode draad in het onderzoek was de notie, zoals verwoord in het ondenoeksvoor- 
stel, dat ontsluiting door middel van organische zuren, met name melkzuur, in een sus- 
pensie van het slib geproduceerd door micro-organismen, een hoog rendement zou kunnen 
vertonen. De voordelen van melkzuur zouden liggen in het feit dat het een relatief sterk 
zuur is, dat het stabiele chelaten zou kunnen vormen met gemobiliseerde metaalionen, dat 
het relatief makkelijk op grote schaal is te produceren met een groot aantal soorten micro- 
organismen en dat het onder anaerobe kondities geproduceerd wordt, hetgeen in anoxische 
slibben procestechnisch eenvoudiger is. Als milieuhygiënisch voordeel werd de afbreek- 
baarheid gezien (belangrijk voor de kwaliteit van het behandelde slib), dit in tegenstelling 
tot anorganische zuren. 

Bioiechnologirche uitloging V M  zware metalen uit baggerspecie deel I: vmmde-k 1987 I 



Hoofdstuk II 
Opzet van het onderzoek 

2.1 Opbouw 

Het onderzoek is als volgt uitgevoerd: 
- oriëntering (consultatie van literatuur en deskundigen, aantrekken onderzoekers, vorming 

- literatuuronderzoek 
- simultaan hiermee: verwerking van de beschikbaar komende gegevens tot een aantal 
concepten voor een verwerkingsroute, toetsing van de ideeën aan wetenschappelijke en 
procestechnische criteria; 

- opzetten en uitvoeren van korte series basale experimenten om veruouwd te raken met de 
eigenschappen van slib en bepaalde opties te toetsen; 

- konklusies, procesontwerp en opzet vervolgonderzoek. 

2.2 Konklusies oriëntering als leidraad voor het verdere verloop 

De oriëntering leverde een grote hoeveelheid algemene gegevens op die, gekombineerd 
met de eerste bevindingen uit de literatuurstudie, bepalend bleken voor het verdere 
verloop van het onderzoek. Zo werd op grond van aanwijzingen in de literatuur besloten 
het onderzoek te richten op sedimentslib omdat zware metalen uit zuivenngsslib minder 
moeilijk te mobiliseren zouden zijn. De overweging was dat als het met sedimentslib zou 
lukken, de methode voor zuiveringsslib (met een aanpassing van de procesparameters) 
ook bruikbaar zou zijn. 

Mede op basis van gesprekken met een baggerbedrijf werd een eerste concept 
opgesteld voor een grootschalige verwerkingsroute. in grote lijnen bestond deze uit: 
1. scheiding grove delen (stenen, hout, schroot); 
2. scheiding in slib (fractie < 63 1) en zand, spoelen en afvoeren zand, verder verwerken 

3. melkzuur produceren in meikzuurgenerator op goedkope grondstoffen; 
4. in anaeroob proces ontsluiten met aktief melkzuur @H verlaging en enzymwerking 

door micro-organismen); 
5. scheiden slib en proceswater (membraanfiltratie), slib verder verwerken, metaalionen 

uit proceswater vangen met ionenwisselaars, eluaat uit ionenwisselaars elektrolyseren; 
6. slib met indusmee1 mierezuur pH schok geven om extra te ontsluiten, membraanfilmtie, 

mierezuur na ionenwisseling recirculeren; 
7. slib met resten melkzuur en mierezuur a n a m b  vergisten; zuren omzetten in methaan, 

membraanfiltratie en recirculeren procesvloeistof met methaanbacterien; 
8. katalytische oxidatie van metaalsulfiden door Thiobacilli; 
9. aeroob behandelen van slib om organische bestanddelen af te breken; 

van de denktank, inleidende proeven met baggerslib en zuiv&gsslib); 

slib (zware metalen worden in de slibfractie geconcentreerd, zie deel IIb blz 13); 

nabehandeling slib tot bruikbare grond (facultatief). 

2 Bioedinologische uitloging van zware meralui uit baggenpeee deel I: voomndenoek 1987 
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De twee redenen om de ontsluiting met behulp van organische zuren uit te voeren 
waren in eerste instantie de afbreekbaarheid (anorganische zuurresten zijn op zichzelf al 
een verontreiniging, organische zuren kunnen biologisch afgebroken worden) en de 
mogelijkheid er methaan van te maken waarmee thermische energie opgewekt kan worden. 
De pH-schok met mierezuur werd noodzakelijk geacht omdat bij pH 3 micro-organismen 
inaktief worden en de pH beslist verder omlaag zou moeten. Omdat dit bij nadere 
beschouwing onvoldoende werd geacht, werd op grond van de literatuurgegevens als 
laatste behandeling bio-leaching met Thiobacilli aan het rijtje toegevoegd omdat deze 
slecht oplosbare metaalsulfiden katalytisch kunnqn oxideren. 

2.3 Grootschalig denken noodzakelijk 

De gesprekken met het baggerbedrijf Broekhoven te Zeist bleken zeer waardevol voor 
het bijeenbrengen van twee geheel verschillende gedachtenwerelden. De wereld van de 
baggeraar, waar kuubs per uur telien en problemen worden opgelost met nog meer pk's, 
en de wereld van de onderzoeker die in potten werkt met voor het blote oog onzichtbare 
levende organismen. Het werd al snel duidelijk dat het reinigingsconcept niet op korte 
termijn klaar zou zijn om duizenden kuubs specie per uur te kunnen reinigen, maar dat 
de markt ook kleine, zwaar verontreinigde lokaties betreft waar ook een nog niet voliedig 
opgeschaald procedé al rendabel zou kunnen zijn. Ook voor de onderzoekers waren de 
gesprekken verhelderend omdat alle mogelijkheden die in de denktank de revue passeerden 
getoetst moesten worden aan de eisen die grootschalige (bio)technologie stelt. 

Uit de confrontatie van deze twee gedachtenwerelden kwam de erkenning voort van 
het belang van selektief baggeren van verontreinigde sliblagen opdat het vervuilde slib 
niet wordtt verdund met grote hoeveelheden schoon (schoner) materiaal. Reinigen zal hoe 
dan ook een kostbare zaak worden, zodat het van het grootste belang is dat de vervuilde 
specie niet vermengd wordt met materiaal dat in principe niet gereinigd zou hoeven te 
worden. Daarom werd in het begin al een adequate voorbehandeling van het gebaggerde 
materiaal eveneens van groot belang geacht. De literatuur geeft duidelijk aan dat zware 
metalen vooral in de fractie < 63 p zitten, en aangezien met het reinigingsproces een 
percentage van de zware metalen ontsloten wordt, is het zaak het vervuilde materiaai zo 
geconcenteerd mogelijk in de installatie te krijgen om in -absolute hoeveelheden gemeten- 
een maximaai rendement te verkrijgen. 

Om de gedachten richting te geven werd uitgegaan van de ontwikkeling van een 
drijvende reinigingsfabriek, uitgenist met grofvuil zeven, hydrocyclonen en de biotech- 
nologische slibreinigingsinstallatie. In deze fabriek wordt de baggerspecie direkt vanaf 
de selektief werkende zuiger behandeld. De grofvuil fractie kan, eventueel na een extra 
spoelbeurt, worden afgevoerd naar een stortplaats. De zandfractie wordt per as of over 
het water afgevoerd. Indien dit zand nog verontreinigd is met olie en/of PAK'S, kan het 
biologisch gereinigd worden volgens de landfarmmethode. De slibfractie wordt in 
bakken opgeslagen en geleidelijk gereinigd. Aangezien het baggeren doorgaans snel 
klaar is en de reiniging van het slib meer tijd kost, is een tamelijk grote buffer voor het 



2 OPZET ONDERZOEK 

slib vereist. Het gereinigde slib kan als ophooggrond gebruikt worden. De verwerking 
van de geconcentreerde metaalhoudende eluaten uit ionenwisselaars kan wellicht op een 
centrale plaats uitgevoerd worden. 

4 
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Hoofdstuk 3 

Experimenten 
3.1 Inleidende proeven 

De eerste proeven hadden tot doel vertrouwd te raken met sedimentslib. Daartoe zijn 
monsters gehaaid uit het Eemskanaal (kleiachtig, verontreinigd met kwik), uit het 
Winschoterdiep (voornamelijk zand met een grote organische fractie, verontreinigd met 
cadmium) en uit de haven van Harhgen (kleiachtig, veronueinigd met aluminium- en 
ijzerdeeltjes, zink en koper). Ook is een monster zuiveringsslib uit de rwzi Gamenvolde 
gehaald. 

De eerste proeven hadden tot doel het suspensiegedrag te bekijken, nodig voor het 
ontwerp van een te bouwen proefopstelling. Daarnaast zijn proeven uitgevoerd in geroerde 
en verwarmde erlenmeyers. Deze hadden tot doel te bekijken of er na toevoeging van 
meikzuur H,S vrijkwam en of er methaangisting zou optreden, hetgeen vermeden diende 
te worden. Beide gassen werden niet aangetoond. 

Intussen was besloten niet verder te gaan met zuiveringsslib, zoals in het vorige 
hoofdstuk is vermeld. Eemskanaalslib viel eveneens af omdat het voornamelijk kwik bevat 
en uit de eerste literatuurgegevens naar voren kwam dat dit zware metaal een apart gedrag 
vertoont. Het materiaal uit het Winschoterdiep bevat meer dan 90% zand en viel af omdat 
het niet te verpompen bleek. Het materiaal uit k l i n g e n  werd het meest representatief 
geacht voor verwilde waterinxiems, zodat de verdere proeven met dit slib zijn uitgevoerd. 

3.2 Mobilisatie van metalen met melkzuur in schudproeven 

Experiment I: titratie met 12N melkzuw 

I 

O 1 2 3 4 

liter 1724 meikzuur per kg d.s. Harlingensiib 

Om een indruk te krijgen van het 
meikzuurverinuik is eerst een titratie 
uitgevoerd. De bijna exponentioneel 
toenemende hoeveelheid melkzuur, 
benodigd om de pH van het slib te 
verlagen, wordt mede verklaard bij 
beschouwing van het twee& experi- 
ment op de volgende bladzijde. Een 
andere oorzaak ligt in het feit dat bij 
een dalende pH het gedeelte niet- 
gedissocieerd meikzuur steeds groter 
wordt. 

Biotechnologirchc uitloging van zware meialen uit baggenpcie deel I: vmmdenock 1987 5 



3: EXPERIMENTEN 

Experiment 2: Mobilisatie van vi#metalen uit Harlingenslib 

in 4 monsters van 50 ml slib (droge stof 4,8%) werd 12N melkzuur toegevoegd in zodanige 
verdunningen dat in een eindvolume van 100 ml de pH 2, 3 , 4  of 5 bedroeg. Vervolgens 
werd de suspensie gedurende 20 uur geschud bij kamertemperatuur, waarna de oplossingen 
werden afgecentrifugeerd. De bepalingen zijn gedaan na destruktie met koningswater op 
AAS vlam. In grafiek 2 zijn de resultaten weergegeven. In tabel 1 zijn de metaalgehalten 
in het ruwe slib weergegeven. 

In het verdunde slib met pH 7,8 is geen van de gemeten metalen mobiel. Bij pH 5 
mobiliseert mangaan ai voor 70%, ijzer en chroom enkele procenten, zink en koper niet. 
Bij pH 3 zijn mangaan en ijzer maximaal gemobiliseerd (72% resp. 31%), zink en koper 
geheel niet. Pas bij pH 2 mobiliseert zink enigszins (14%) met een stijgende tendens en 
koper marginaal (e 1%). Chroom is bij pH 2 voor 18% gemobiliseerd met een stijgende 
tendens. 

Grafiek 2:  Mobilisatie met melkzuur van 5 metalen uit Harlingenslib als % van beginconcentraties 
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3:mERIMENTEN 

Tabel I :  Samenstelling Harlingens havenslib met ABC-waarden (1987) 

element mg/kgds A-waarde* B-waarde C-wde opmerkingen 

Al 38000 o.a ais deeitjes 
As 15 20 30 50 
Cr 102 100 250 800 
Cu 850 50 100 5w >c-waarde 
Fe 47000 o.a als deeltjes 
Mn 930 
Ni 31 50 1w SW 
Hg 1.1 os 2 10 
Pb 280 50 150 600 >B-waarde 
Sn 14 UI 50 3W zB-waarde 
zn 2800 2w 500 3ooo cac-waarde 

* voor een standnard bodem 

Experiment 3: Invloed van aeratie op mobillratie van metalen 

Daar de mobilisatie van de vijf gemeten metalen niet erg groot was (met uitzondering 
van mangaan) is onderzocht of oxidatie van het slib door middel van aeratie bevorderlijk 
is voor de mobilisatie. Twee monsters slib van 450 ml en 4,8% droge stof zijn 14 resp. 
21 dagen doorbmld met lucht Hieruit zijn 50 ml monsters getrokken voor een exnactie 
ais beschreven bij experiment 1, bij pH 2,3 en 4. 

Het verschil tussen 14 en 21 dagen aeratie bleken niet signifcant, zodat aiieen de 
resultaten van 14 dagen aeratie zijn weergegeven. Het effekt bleek gering. Alleen zink 
mobiiseerde aanmerkelijk beter en reeds bij een hogere pH dan zonder aeratie (20% bij 
pH 4 mèt tegen 3% zonder aeratie). Koper resorbeert aan het slib ais het monster 
geschud wordt. Bij voorzichtig decanteren en vervolgens centrifugeren werd één keer 
een mobilisatie van 12% gemeten bij pH 2. In grafiek 3 zijn de percentages mèt aeratie 
in dikke lijnen weergegeven en de resultaten zonder aeratie uit experiment 2 in dunne lijnen. 

1 Grafïïk 3: Mobilisatie met melkzuur van5 metalen uit Harlingenslib M 14 dagen aeratie 
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3: EXF'ERIMENTEN 

8 

Experiment 4: Invloed droge stof gehalte op mobilisatie 

Uit de litera~ur was bekend dat de mate van mobilisatie van metalen het beste gaat bij 
een lage concentratie droge slibdelen in een suspensie. Teneinde de optimale droge stof 
concentratie te vinden voor extractie met melkzuur van Harlingenslib, zijn een sene 
proeven uitgevoerd met droge stof gehalten van 0,2%, 0,3%, 0,9 en 1,3% bij pH 2 en 
0,2%,0,3% en 0,9% bij pH 3. Tevens zijn bepalingen gedaan op de uitgangsverdunningen 
van 57% (pH 2) en 4,8% (pH 3) droge stof. 

Bij pH 2 vertoonden de graîïeken voor ijzer en mangaan een dalende tendens bij de 
grootste verdunningen. Vergeleken met het monster met een hoog droge stofgehalte 
(5,7%) is het verschil in mobilisatie miniem (enkele procenten). Zink en, opvallend, koper 
vertonen een sterke stijging van de mobilisatie in de grootste verdunningen met een 
stijgende tendens bij 0,2% droge stof. De grafiek voor chroom is niet kompleet omdat 
enige bepalingen ontbreken. 

Bij pH 3 is het beeld duidelijk anders. Voor alle metalen (chroom ontbreekt) is een 
sterke stijging te bespeuren in de grootste verdunningen met een nog steeds stijgende 
tendens bij 0,2% droge stof. Verder is te zien dat zowel bij pH 2 als pH 3 er weinig verschil 
is tussen de hoogste concentratie droge stof en 1,3% d.s. De mate van mobilisatie begint 
pas te stijgen rond 1% of lager. 

Het pH verschil heeft geen noemenswaardige gevolgen voor de mobilisatie-bij lage 
droge stof gehalten, behalve voor mangaan, dat bij pH 3 bij 02% droge stof de hoogste 
mobilisatiegraad vertoont (ca 80%) van alle proeven. Voor de andere metalen geldt dat 
bij hogere droge stof gehalten (2 09%) de mobilisatie iets minder is bij pH 3 dan bij pH 2. 
Op de volgende bladzijde zijn de resultaten weergegeven in grafiek 4 (reeks bij pH 2) en 
grafiek 5 (reeks bij pH 3) 

Biotechnologirche uitloging van zware meralm uit baggerspecie deel I voomdenoek 1987 



3: EXPERIMENTEN 

Grajïek 4: Mobi l ide  van metalen met melkzuur bij verschillende droge stof gehalten bij pH 2 
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3: EXPERIMENTEN 

Experiment 5: Aanwezigheid sulfide oxiderende bacteriën in Harlingenslib 

In een isolatie-experiment is nagegaan of er in het Hariingens havenslib van nature zwavel- 
cq sulfide oxiderende bacteriën aanwezig zijn. Er kon een mengcultuur worden geïsoleerd 
die in aanwezigheid van gereduceerd zwavel (Na$,O,) de pH van een louter mineraal 
medium kon verlagen van 6,5 naar 2,5 in zeven dagen. 

Eqeriment 6: Rendement van recirculeren van gebruikt melkzuur 

Aan de hand van een tihatieproef is globaal berekend wat de besparing kan zijn aan 
melkzuur wanneer procesvloeistof wordt gerecirculeerd na een exhactie. Hiertoe is aan 
25 mi slib met pH 7,lO en 12,5% droge stof, 2 ml 12N melkzuur toegevoegd, resulterend 
in pH 3,lO (na 45 minuten stabiel), Deze oplossing is gecentrifugeerd. Aan de vloeistof 
met pH 3.10 is wederom 25 ml slib (12,5% d.s. pH 7,lO) toegevoegd. Na 45 minuten 
was de pH van deze oplossing 5,05. 

Omgerekend, is voor verlaging van de pH van 1 kg droge stof van 7,lO naar 3,lO ca 
O,@ liter melkzuur 12N nodig. Volgens experiment 1 is voor een pH verlaging van ca 50 
kg d.s. van pH 7,8 tot 5 ca 20 liter 12N melkzuur nodig, hetgeen overeenkomt met ca 0,4 
liter per kg d.s. Voor het trajekt van pH 7,lO tot 5 wordt voor het gemak dezelfde 
hoeveelheid (0,4 liter 12N melkzuur per kg d.s.) aangehouden. Resumerend van pH 
7,lO tot 5 is 0,4 liter 12N melkzuur per kg.d.s. nodig, voor het trajekt pH 7,lO tot 3,lO is 
0,64 liter nodug. Globaal kan gesteld worden dat recirculatie van gebruikt melkzuur in 
het pH trajekt tot pH 3 tot een besparing van ca 60% kan leiden. Verlaging van de pH in 
het trajekt pH 3 tot ca 1 zal door Thiobacilli veroorzaakt worden. 

10 Bioiechrologirshe uitloging van zware melden ui1 baggenpeck deel I voomdenock 1987 
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Bijlage I :  Tekening van de proefopstelling die voor deproeven is gebruikt 

1. voorraadvat slib met roerder 
2. voedingpomp 
3. reakîor met roerder 
4. opvang behandeld slib 
5. m e h w  
6. doseerpomp meikzuur 
7. monsiemame 
8. stikstofoverleiding 
9. stikstoffles 

T 
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Hoofdstuk I 

Inleiding: schets van het probleem 
1.1 Hoe en waarom wordt slib giftig 

De nederlandse binnenwateren hebben de voortdurende neiging dicht te slibben. Dat is 
een logisch gevolg van het feit dat ons land de delta is van enkele van Europa's grote 
rivieren. Het slib is afkomstig van erosie van gesteenten, van afgestorven plantengroei 
(voornamelijk algen) en menselijke akriviteiten. En met het laatste beginnen de problemen: 
die aktiviteiten zijn er de oorzaak van dat het slib verontreinigd is met ongezonde stoffen. 
Zowel zware metalen als chemische produkten komen rechtstreeks door lozingen in de 
rivieren (puntbronnen) en indirekt via neerslag in het stroomgebied (diffuse bronnen). 
Deze stoffen hechten zich in het water aan zwevende mineraie en organische slibdeeltjes, 
die uiteindelijk in de wijde en langzaam stromende wateren van Nederland sedimenteren. 

In het algemeen levert vervuild slib als ongeroerd sediment op de bodem van de 
diepere wateren op korte termijn weinig risiko's. Zolang het slib niet in het water zweeft 
maar stil op de bodem ligt zullen lagere planten en diersoorten (plankton, het begin van 
de voedseiketen) buiten het bereik van de giftige stoffen verkeren. in ondiepere wateren 
wordt het slib daarentegen vaak opgewoeld door golfslag, vissen en scheepvaart. In 
dergelijke gevallen kunnen de meer mobiele verontreinigingen voortdurend vanuit het 
sediment in het biotische milieu terecht komen. in de praktijk komt de laatste situatie het 
meeste voor, waarmee de ernst van de onderwatersituatie in Nederland zich laat raden 
(zie ook Jonker, G.S., 1987, Salomons, W, 1987 en Hagel, P, 1987). Het onderzoek naar 
de effekten van giftige metalen en chemische verbindingen op levende organismen 
-planten, dieren en mensen- heeft ondubbelzinig aangetoond dat bij ongewijzigd beleid 
niet alleen het dieremijk te maken krijgt met ziekten, verzwakking van de soort en 
uitsterven, maar dat ook de mens, als top van de voedselketen, in de gevarenzone verkeert. 

1.2 Baggeren brengt bet probleem boven water 

Sediment moet periodiek verwijderd worden om de wateren op de gewenste diepte te 
houden: ten behoeve van de scheepvaart en voor een ongehinderde afvoer van het water 
naar zee. De baggerspecie (sommige schattingen lopen op tot ca 50 miljoen m3 per jaar 
waarvan de helft in het Rijn estanum) bevat op veel plaatsen (een aantal van 200 lokaties 
is reeds bekend) echter zoveel giftige en ongezonde stoffen, dat het niet langer verantwood 
wordt geacht de specie op het land of in zee te storten. De totale hoeveelheid ernstig 
verontreinigde waterbodem wordt geschat op 100 miljoen m3 ; met het Hollandsch Diep 
en het Ketelmeer erbij het dubbele (zie ook Van Veen, 1987 en Moet 1988). in havens 
is de situatie a i  langere tijd ernstig, omdat daarin ook direkt geloosd wordt. Het is dan 
ook begrijpelijk dat in Rotterdam protesterende schippers kwaad zijn op de ME dat ze 
met havenwater werden bespoten: ze eisen het recht op om met schoon leidingwater 
bestreden te worden. 

Tot voor kort werd de baggerspecie uit de havens gebruikt voor het ophogen van 
grond waar later woonwijken en industrieterreinen op werden aangelegd. De risiko's 
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voor de volksgezondheid van de vervuilde baggerspecie werden recentelijk zo hoog geacht 
dat men hiermee gestopt is. Voor de (tijdelijke) berging van het Rotterdams havenslib 
zijn speciale bekkens aangelegd de Slufter voor klasse WiH slib en de Papagaaiebek 
voor klasse N slib. Ook in andere plaatsen werden speciale, met folie waterdicht 
gemaakte deponies voor vervuilde baggerspecie aangelegd. De kosten van dergelijke 
tijdelijke maatregelen stijgen in snel tempo: enerzijds worden de eisen hoger waaraan 
berging van giftig slib moet voldoen, andemijds wordt de grond duurder. Op veel plaatsen 
wordt de zaak nijpend. Het baggeren wordt door de waterbeheerders steeds langer uitgesteld, 
omdat de kosten van tijdelijke berging zo hoog zijn, of dat er geen bergingscapaciteit is 
noch de mogelijkheden voor aanleg van nieuwe bergingen. De verminderde bruikbaarheid 
van deze wateren v w r  scheepvaart en waterafvoer gaat zo langzamerhand ekonomische 
schade veroorzaken. 

1.3 Het zoeken naar oplossingen 

Het besef dat niet alleen Rotterdam een probleem heeft met de berging van zwaar 
verontreinigde baggerspecie, maar dat het een wereldwijde milieubedreiging betreft, is 
vrij recent. Om het probleem tot de nederlandse situatie te beperken: initiatieven om tot 
afdoende oplossingen te komen dateren feitelijk van de laatste jaren. Werkelijk afdoende 
oplossingen moeten van twee kanten komen: er is al teveel verontreinigd slib om het 
permanent zodanig op te kunnen bergen dat het nooit meer in het biotisch milieu terecht 
kan komen en er komt eik jaar meer bij. Het voorkomen van lozingen in water, lucht en 
bodem van levensbedreigende stoffen is weliswaar op termijn de goedkoopste oplossing 
maar tevens de moeilijkst realiseerbare. Deze studie is echter beperkt tot de curatieve 
kant van de zaak: het reinigen van slib tot een voor alle toepassingen geschikte kwaliteit 
zonder andere milieucompartimenten te belasten. Het klimaat lijkt thans in snel tempo 
geschikt te worden voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en de aanpassing van 
bestaande technieken uit andere sektoren, waarmee het slibprobleem eerst verkleind en 
uiteindelijk opgelost moet kunnen worden. 

1.3.1 Vermindering van kwantiteit 

Vermindering van de te behandelen hoeveelheden is een eerste logische stap in de aanpak 
van het slibprobleem, waarmee in korre tijd suksessen kunnen worden behaald. Enkele 
belangrijke technieken -hier alleen genoemd- zijn: 
- Selektief baggeren en bergen van verontreinigde sliblagen, waarbij relatief schone 
waterbodemgedeelten in een volgende gang apart worden gebaggerd en normaal gestort. 

- Scheiding van de baggerspecie in licht verontreinigd zand en slibdeeltjes c 63p, waar 
de buik van de verontreiniging in en aan blijft hangen; bijvoorbeeld door middel van 
hydrocyclonage (bekend uit de zandwinning) of door dynamische sedimentatie in een 
bassin (scheiding door afnemende smmsnelheid van de ingespoten specie). 

- Ontwatering van verontreinigd slib met behulp van technieken bekend uit de verwerking 
van rioolwaterzuivenngsslib: filterpersen, zeefbandpersen, decanters, plaatbezinkers, 
flocculatie/coagulatie, sedimentatie. Het ontwaterde slib wordt daardoor direkt in volume 
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gereduceerd en neemt zo minder ruimte in de schaarse bergingsplaatsen in. 
- Verbranden of uitgloeien van ontwaterd slib als dit veel organische verontreinigingen 
bevat (zware metalen blijven echter achter in de as). Door het verbranden treedt echter 
nauwelijks volumereduktie op, omdat sedimentslib in de meeste gevallen slechts enkele 
procenten organische stof bevat 

13.2 Reinigen 

Om slib te reinigen van zware metalen en verdachte chemische verbindingen moeten 
grote chemische krachten overwonnen worden. Voor organische stoffen is de meest 
gebruikte methode vanouds verbranden: oxideren bij hoge temperaturen. Anorganische 
verontreinigingen met de zware metalen als belangfjkste contaminanten, blijven daarbij in 
de as achter. Baggerslib verbranden is echter een uiterst kostbare verwerkingsmethode 
omdat het (zelfs na een op zichzelf al prijzige mechanische ontwatering) zoveel water 
bevat. Ook als het slib geen anorganische verontreinigingen zou bevatten en verbranding 
een volledige reiniging zou bewerkstelligen, zijn er goedkopere technieken denkbaar 
waannee de organische stoffen verwijderd kunnen worden. Er zijn fysische technieken 
ais flotatie (opdrijven) en afskimmen van de organische komponenten, natte exaactie met 
een oplosmiddel dat zelf niet in water oplost, en er is microbiële degradatie (langzame 
oxidatie bij lage temperatuur door micro-organismen). Deze laatste natuurlijke methode 
is het goedkoopst als er voldoende tijd beschikbaar is en de organische komponenten 
niet (te) toxisch zijn voor micro-organismen. 

Metalen kunnen uit slib geëxtraheerd worden met sterke zuren (kwik kan echter 
beter uitgedampt worden). De nadelen zijn echter legio: niet alle metaaiverbindingen 
kunnen voldoende gemobiliseerd worden om de gewenste lage eindgehalten in het slib te 
keiken.  Daarnaast zijn grote hoeveelheden zuur nodig omdat sedimentslib een grote 
buffercapaciteit heeft, voornamelijk gevormd door calcium- en magnesiumzouten en 
ijzer/mangaan(hydr)oxiden, metalen die niet schadelijk zijn. 

1.4 Reinigingsmethoden, een overzicht 

Er wordt al enige jaren aktief gezocht naar technisch en ekonomisch haalbare reinigings- 
technieken. in 1987 is een verkennend laboratoriumonderzoek uitgevoerd door TNO-MT 
in opdracht van Rijkswaterstaat DBW/RIZA (Van Veen, 1987), waarin 14 in aanmerking 
komende methoden werden beproefd, 5 slibmonsters werden g e h i k t  en cadmium, kwik 
en PAK'S de onderzochte veronmeinigingen waren. in tabel 1 op de volgende bladzijde 
zijn de resultaten samengevat. Hieruit blijkt dat voor sommige slibmonsters voor individuele 
verontreinigingen hoge verwijderingspercentages haalbaw zijn (cadmium 97%, kwik 99%). 
Ook bacteriële uitloging vertoont een hoge score voor cadmium (80%). Er is echter nog 
geen enkele methode operationeel. Op grond van een eerste oriëntatie werd bij DBW/RIZA 
de behoefte gevoeld de mogelijkheden van microbiologische processen nader te onder- 
zoeken, met name met het oog op de ontwikkeling van een universele reinigingsmethode. 
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Tabel I :  Vewijderingspercentages van 10 technieken 
cadmium kwik PAK'S 

solvent exûactie (triethylamine) 
stoomstrippen 
WaSSM 

bacteriële uitioging 
uitioging met complexvonner 
uitbging met chloorbleekloog 
elecmlytische behandeling 
uitdampen bij 3So'C 
biodegradatie 
(dubbel percentage: 2 monsters) 

8O%en97% 0% 
80% 0% 
33% 

0% 
33% 
- 99% 

75% en 60% 
0% 
34% 

0% 

Bron: Van Veen (1987) Reiniging van waterbodenu 

1.5 Biotechnologische uitloging 

In deze studie wordt de technische haalbaarheid onder de loep genomen van een geïnte- 
greerd slibrehigingsprocedé met behulp van biotechnologische methoden, waarbij vier 
microbiologische processen centraal staan. Deze zijn: 
1' De produktie van organische zuren, met melkzuur als  belangrijkste komponent, op basis 

van goedkope grondstoffen (liefst afval produkten) in een fermentor met een hoog 
rendemen t. 

2' De ontsluiting van zware metalen uit een slibsuspensie onder anaerobe omstandig- 
heden door pH verlaging (vrije protonen verdringen metaalionen uit het slib). Hierbij 
spelen drie processen een belangxijke rol a) De apart geproduceerde organische zuren 
verlagen de pH. b) De tevens toegevoegde micro-organismen produceren direkt in de 
slibsuspensie organische zuren, en c) de werking van enzymen van in de suspensie 
gebrachte micro-organismen. De verwachte voordelen liggen in de werking op micro- 
nivo bij een direkt kontakt tussen organismen en slibdeeltjes. 
Een extra aandachtspunt hierbij is de direkte afvoer van ontsloten metaalionen door 
middel van chelatie (elektromagnetische invanging van kationen door liganden van 
meikzuur edof citroenzuur) en me.mbraanfikatie waarmee de vloeistoffase met daarin 
de metaalchelaten wordt gescheiden van het slib.. 

3' De omzetting van organische zuurresten onder anaerobe omstandigheden in methaan- 
gas door methaanvormende bacteriën. Het slib wordt hiermee ontzuurd; het gas wordt 
voor energievoorziening gebruikt. Een extra aandachtspunt is de mogeiijke ontsluitende 
werking van de bacteriën door de afbraak van organische stof en ionenwisseling onder 
invloed van uitgescheiden enzymen. 

4' De oxidatie van slecht oplosbare metaaisulfiden door Thiobucilli zhiooxidam en indirekt 
door fem-ionen welke door T. ferrooxiduns worden geproduceerd uit ferro-ionen, in 
een sterk zuur milieu @H a). De sterke pH verlaging brengt tevens niet gesulfideerde 
metaaiionen in oplossing. 

Rondom deze centrale biologische processen zijn een aantal hulpprocessen gegroepeerd. 
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Hoofdstuk II 
Het te beproeven reinigingsprocedé 
2.1 Algemeen 

2.1 .I Het slib 

in de meeste gevallen waar vervuild slib gebaggerd moet worden gaat het om mineraal 
sedimentslib met enkele procenten natuuriijke organische stof. De organische vervuiling 
kan bestaan uit aanzienlijke hoeveelheden olie, benzine, polycyclische aromatische kool- 
waterstoffen (PAK'S), gechloreerde koolwaterstoffen en vaak persistente pesticiden. De 
belangrijkste anorganische verontreinigingen zijn meerdere zware metaien in soms 
boven-WCA-gehalten. Een dergelijk conglomeraat van in fysische en chemische eigen- 
schappen zo verschillende verontreinigingen, vereist een daarop toegesneden kombinatie 
van reinigingsmethoden. 

2.1.2 Multifunctionele reinigingsinstalatie 

Het hierna volgende reinigingsprocedé is ontworpen voor baggerslib dat naast organische 
veronueinigingen hoge gehalten zware metalen bevat en is als zodanig te beschouwen 
als een standaard slibreinigingsmethode. Uit een voorafgaande slibkarakterisatie moet 
blijken of bepaald baggerslib het gehele procedé moet doorlopen of dat volstaan kan 
worden met minder stappen. De gehele installatie dient zodanig ontworpen en modulair 
samengesteld te worden dat hij v m  elke kombinatie van reinigingsstappen geprogrammeerd 
en gebruikt kan worden. Cenaaal in het reinigingsprocedé staan membraanreaktoren. De 
toe te passen membraanreaktoren dienen zodanig gestandaardiseerd te zijn dat ze voor 
alle drie de centrale ontsluitingsprocessen geschikt zijn: de biochemische zuurextractie 
(anaeroob), de methaangisting (anaeroob) en de bioleaching (aeroob). Het schema op de 
volgende bladzijde geeft het standaard reinigingsprocedé weer. 

Biotechnologirchc doging van zware mmkn uit baggempene Deel na: haalbaarheidsrtudie 1988 5 



Schema 1 : Het reinigingsprocedé 

SCHEIDING ZAND/SLiB 1 EVENTUE~2eFLOTATIE 

yre Van I 

CONDITIONEkNG SLiB MET 

ELEKTROFORESE 

_ _ _ _ _ _ ~  

CONDITIONERING SLiB MET 
PROCESWATWZUURSTOF 

MEMBRAANFLTRATE MET 
ELEKTROFORESE 
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2: REINIGINGSPROCEDE 

2.2 Het processchema 

Er zijn 6 opeenvolgende stappen in het procedé te onderscheiden, die elk uit meerdere 
technieken en methoden kunnen bestaan. De stappen zijn in het kort: 
1. selektief baggeren, 
2. bezinken, olie afscheiden en hydrocyclonage, 
3. biochemische zuurextractie met melkzuur, 
4. methaangisting van de zure slibsuspensie, 
5. bio-leaching en 
6. nabehandeling van het slib. 
De eerste twee stappen van de slibreiniging zijn eigenlijk voorbehandeling, waarvoor 
goede technieken bestaan. 

Stap 1, het selektieve baggeren, is noodzakelijk omdat de verontreinigde bagger- 
specie die behandeld moet worden, gescheiden moet blijven van schonere (klasse Vn) 
baggerspecie, die normaal gestort kan worden. Reiniging is kostbaar, zodat beperking 
van het tonnage te reinigen slib een hoog rendement heeft. 

Stap 2 bestaat uit het verwijderen van olie en het scheiden in zand, dat relatief weinig 
verontreinigingen bevat, en slib, waarin de verontreinigingen geconcentreerd worden. 

Met stap 3 vangt de metaalextractie aan. In deze stap wordt het slib aangezuurd met 
organische zuren, met name melkzuur. Tevens worden zuurvormende micro-organismen 
met enige suikers als voeding aan de slibsuspensie toegevoegd. De relatief makkelijk 
ontsluitbare metalen en metaalverbindingen (in eike slibsoort zijn dat weer andere, zie 
deel ïïb pag 42 en 43) worden door een kombinatie van pH verlaging en enzymatische 
aktiviteit van micro-organismen opgelost. De efficiëntie van dit proces wordt vergroot 
door resorbtie aan het slib van ontsloten metaalionen te verhinderen door middel van 
diverse chemische, fysische en mechanische hulptechnieken. 

In stap 4 worden de in de slibsuspensie achtergebleven organische zuurresten door 
methaanvormende bacteriën omgezet in methaan. Deze stap wordt noodzakelijk geacht 
om de verontreiniging van het slib door zuurresten te verwijderen*. Tevens wordt uit de 
input van organische grondstoffen zoveel mogelijk chemische energie teruggewonnen, 
teneinde het proces van thermische en elekaische energie te kunnen voorzien. in hoeverre 
tijdens de methaangisting metalen worden ontsloten is niet bekend. 

Stap 5 is wederom een zuurextractie, maar dan met behulp van minerale zuren. Dat 
betreft met name zwavelzuur dat door bacteriën wordt gevormd als gevolg van de oxidatie 
van sulfiden in het slib en van toegevoegde zwavel. Bio-leaching is een a m b  proces, 
bekend uit de mijnbouw, waarin de pH door de bacteriën omlaag gebracht kan worden 
tot 21. Metaaiontsluiting vindt plaats als gevolg van twee elkaar versterkende processen: 
slecht oplosbare metaaisulfiden worden geoxideerd, en de optredende pH verlaging 
brengt metalen in oplossing die in de voorgaande stappen niet zijn ontsloten. 

Stap 3 is hier om twee redenen aan voorafgegaan: ten eerste is pas gebaggerd slib 
anaeroob zodat metaalverbindingen zich in gereduceerde toe-stand bevinden; deze zijn 
in een anaeroob proces beter te ontsluiten dan in een aeroob. In een aeroob chemische 
oxidatie van gereduceerde verbindingen plaats in veel gevallen minder goed oplosbaar. 

*) Deze stap bleek later niet gewen% zie Deel Dl 
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2 RUNIGINGSPROCEDE 

De tweede reden is dat de grote zuurbufferende werking van ruw slib erg veel zuur vergt, 
dat in onvoldoende mate door de langzaam groeiende bacteriën in stap 5 gemaakt kan 
worden. De nabehandeling van het verwerkte slib in stap 6 is noodzakelijk om het 
geschikt te maken voor storten of een andere bestemming. De behandeling bestaat uit het 
neutraliseren van het sterk zure, geoxideerde slib en eventueel mengen met het zand dat 
tevoren is afgescheiden. 
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Hoofdstuk UI 
Het reinigingsprocedé nader bekeken 
3.1 Algemeen 

Aan de keuzen voor de hier geschetste technieken in de verschillende reinigingsstappen 
en de volgorde daarvan, liggen een groot aantal overwegingen ten grondslag, die in de 
volgende hoofdstukken zoveel mogelijk expliciet gemaakt zullen worden. Er zijn in 
wezen vier invalshoeken te onderscheiden waarlangs het procedé getoetst wordt: 
- de grote verscheidenheid aan slibsoorten, zowel wat betreft de natuurlijke eigenschappen 
als de aard en speciatiemechanismen van de aan te treffen verontreinigingen (met als 
belangrijk onderscheid organische- versus zware metalenverbindingen). 
Het procedé moet flexibel zijn opdat er een zo groot mogelijke verscheidenheid aan 
slibben mee gereinigd kan worden. 

- de massaliteit en complexiteit van het probleem: het gaat om de verwerking van jaarlijks 
ettelijke miijoenen in situ kuubs baggerspecie. 
Het reinigingsprocedk moet grootschalig toepasbaar zijn. 

- De derde invalshoek is de technologische: gegeven de vorige twee gezichtspunten, hoe 
kunnen diverse mechanische, fysische, biologische en chemische technieken en processen 
tot een geïntegreerd systeem worden samengesmeed zodat aan de gestelde eisen kan 
worden voldaan, Met als referentiepunten optimale prijdprestatie verhoudingen binnen 
het kader van het mogelijke (haalbare reinigingsrendementen) en het wenselijke (eisen 
betreffende maximaal toelaatbare restconcentraties). 
Een reinigingsinstallatie moet technisch haalbaar zijn. 

- De vierde invalshoek betreft het kostenaspekt. Gegeven een flexibele, grootschalig 
toepasbare en technisch te verwezenlijken reinigingsinstallatie, wat zijn de reinigings- 
kosten per kuub slib. 
De reinigingskosten moeten maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 

in dit stadium zijn over deze vier toetspunten nog geen uitspraken te doen. Het probleem 
ligt nog op het vlak van exploratie van nieuwe en bestaande technologische mogelijkheden 
die nog niet zijn toegepast op slib. Wel is bij de configuratie van het scala aan technieken 
en methoden waaruit het hier gepresenteerde reinigingsprocedé is opgebouwd, voortdurend 
rekening gehouden met de technisch/ekonomische haalbaarheid op de schaal waarop het 
slibprobleem ligt. 

3.2 Slibverwerkingsroute met geïntegreerde slibreiniging 

Deze haalbaarheidsstudie betreft de mogelijkheden van biotechnologische inzichten en 
technieken waarmee zware metalen uit baggerspecie verwijderd kunnen worden. Een 
dergelijk procedé zal deel gaan uitmaken van een geheel aan verwerkingsmethoden die 
moet leiden tot het bereiken van een kwaliteit van de behandelde specie die hergebruik 
mogelijk maakt. Om de plaats van biotechnologische uitloging van zware metalen duidelijk 
te maken, wordt hier in het kort een mogelijke verwerkingsroute besproken volgens het 
schema op bladzijde 6. 
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32.1 Stappen I en 2: mechanische voorbehandeling 

A Aanvoer van het slib 

De baggerspecie wordt selektief gebaggerd, dat wil zeggen niet verdund met schoon 
(schoner) slib, en in bakken aangevoerd naar de lokatie van de slibreiniging. Transport 
met bijvoorbeeld duwbakken schept de mogelijkheid de specie te bufferen tot het 
verwerkt kan worden waardoor geen tijdelijke opslag op land nodig is. 

EB Olieafscheiding tijdens bezinken 

Bij hoge gehalten olie treedt er ai scheiding op door de turbulentie tijdens het zuigen. In 
de baggerbakken zal zich dan een oliefilm op het bovenstaande water vormen. Al tijdens 
het aansport naar de reinigingslokatie kan de drijflaag met een skimmer afgeskimd worden. 
Dit kan doorgaan zolang de bakken wachten tot ze gelost worden. 

C Reiniging bovenstaand water 

De ruwe specie krijgt enige dagen de tijd om te bezinken in de bakken tot het boven- 
staande water wij is van zwevende bestanddelen (waaraan verontreinigende stoffen 
gebonden zijn). Het kan dan op het oppervlaktewater geloosd worden. Als het slib veel 
lichte (organische) deeltjes bevat blijft het water te lang troebel en kan het niet zonder 
meer geloosd worden. Het moet dan apart gezuiverd worden. Dit kan in een apart op de 
lokatie ingericht ondiep basin, waarin het bovenstaande water, waaraan vlokmiddelen 
toegevoegd kunnen worden, geklaard kan worden. Door het effluent via plaatscheiders te 
laten lopen kan een klein bassin volstaan. 

D Scheiding zand en slib met hydrccyclonage 

De suspensie wordt nu in een batterij hydrccyclonen gescheiden in zand en slib. Het 
zand kan ais het nog niet schoon genoeg is een tweede keer gewassen worden met 
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3 HET REINIGINGSPROCEDÉ NADER BEKEKEN 

schoon proceswater en wederom gehydrocycloneerd, waarna het als schoon ophoogzand 
afgevoerd kan worden. De bovenloop met het slib kan in een tank bezinken waarin olie 
alsnog kan opdrijven. Uit praktijkproeven is gebleken dat hydrocyclonen een goede 
scheiding kunnen bewerkstelligen tussen zand en slib, maar ook vrijwel alle olie in de 
bovenloop met het slib brengen. In hoeverre taaiere verbindingen als PAK'S in hydro- 
cyclonen losgemaakt worden is afhankeiijk van veel faktoren. 

E Olieafscheiding met 'dissolved gas flotation' 

De olieafscheiding tijdens het transport en de hydrocyclonage van de ruwe bagger zal 
niet altijd voldoende zijn. Een methode om vrijwel alle olie en andere hydrofobe stoffen 
te verwijderen uit een slurry staat bekend als DAF (Dissolved Air Fìotation). Voor de 
behandeling van anaeroob slib kan beter stikstof of koolzuurgas gebruikt worden in 
plaats van lucht Aan deze methode kleeft echter een bezwaar: in de praktijk blijkt ook 
het fijnere slib op te gaan drijven. Bepaalde zeepachtige stoffen kunnen dit tegengaan, 
maar daar zijn voor elke slibsoort proefnemingen voor noodzakelijk. 

322 Stap 3: Biochemische melkzuurextractie 

IF Anaerobe metaaiontsluiting met organische zuren 

Het slib komt in een suspensie met ca 10% droge stof als bovenloop uit de cyclonen of uit 
de tweede flotatiebehandeling. Het wordt verdund met gerecirculeerde procesvloeistof, 
waardoor het al enigszins wordt opgewarmd en de pH daalt tot ca 5. De slibsuspensie 
wordt door het gerecirculeerde proceswater, waarin grote hoeveelheden micro-organismen 
aanwezig zijn, geënt. Tevens wordt het slib van een bepaalde hoeveelheid opgeloste suikers 
voorzien, welke omgezet worden in met name meikzuur, waardoor de pH van het slib 
verder daait naar ca 4. 
Dit melkzuur wordt verbruikt: door verdringingsreakties nemen H+ ionen de plaats in van 
makkelijk uitwisselbare metaalionen. Als gevolg van de microbiologische aktiviteit 
wordt echter voortdurend nieuw melkzuur gevormd, zodat tijdens de reaktie de pH zelfs 
enigzins daalt, van ca 4 in het begin tot ca 3 aan het eind van het reaktietrajekt. Als 
gevolg van deze daling en als gevolg van de waarschijnlijke metaaluitwisselig tussen 
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slibdeeltjes en micro-organismen komen metaalionen in oplossing. In eerste instantie 
zullen de metalen die in oplossing gaan afkomstig zijn van carbonaat- en hydroxide- 
verbindingen. Door het oplossen van onschadelijke calcidmagnesiumcarbonaten en 
ijzer/mangaan(hydr)oxiden in het slib wordt veel zuur verbruikt zonder dat er veel zware 
metalen in oplossing gaan. Dit is niet te vermijden. 

Chelatie 

Door gebruik te maken van een chelerend organische zuur als melkzuur wordt resorbtie 
tegengegaan. Meikzuurliganden fungeren als caniermolekulen voor de ontsloten metaai- 
ionen. Deze worden electromagnetisch ingevangen tussen de carboxyl- en hydroxylgroepen 
van chelerende zuren, zodat ze niet meer vrij in oplossing zijn en niet meer aan het slib 
kunnen resorberen. De chelaten in het filtraat zouden door middel van een abrupte pH- 
verlaging met (bijvoorbeeld) mierezuur gedestabiliseerd kunnen worden vóórdat het 
filtraat in ionenwisselaars van metaalionen wordt gezuiverd. Het gezuiverde proceswater 
wordt weer in de slibsuspensie geïnjekteerd. Dit proceswater heeft een lage pH, waar- 
door de pH slibsuspensie ook zakt. 

G Scheiding metaalhoudend proceswater van het slib 

In de membraanreaktoren vinden reakties plaats en wordt simultaan water met daarin 
opgeloste stoffen, waaronder metaalionen, uit de slibsuspensie verwijderd door middel 
van microflatie via membranen. Hiervoor is gekozen om zo snel mogelijk eenmaal 
ontsloten metaalionen buiten bereik van het slib te brengen. Een direkte afvoer van ont- 
sloten metaalionen voorkomt resorbtie aan slibdeeltjes. De drijvende Icracht (uitwisseling 
van gebonden Me” ionen tegen vrije H+ ionen) blijft op deze Wijze zo groot mogelijk, 
hetgeen essentieel wordt geacht om een rendabele procesvoering mogelijk te maken. De 
scheiding van water en vaste deeltjes via membranen -met dnikverschil als drijvende 
kracht- kan versterkt worden door twee andere krachten. Een elektrisch veld over het 
membraan remt negatief geladen deeltjes (die worden binnen het membraan gehouden) 
en versnelt positief geladen deeltjes. In hoeverre chelaten (van negatief geladen liganden 
van melkzuur met positieve metaalionen) een positieve dan wel negatieve totadlading 
hebben, is afhankelijk van de samenstelling van de chelaten en zal proefondervindelijk 
vastgesteld moeten worden. Afhankelijk van de proceskondities zal bekeken moeten 
worden welke elektroden kathode dan wel anode worden. 
Een tweede hulpkracht kan worden uitgeoefend door ultrasone trillingen. Binnen bepaalde 
grenzen qua frequentie en amplitude kunnen ultrasone trillingen verstopping van de 
membranen voorkomen. Tevens kunnen hiermee vaste deeltjes in de suspensie in een 
microturbulentie gebracht worden hetgeen het stoffentransport op micronivo kan versnellen 
(zie hoofdstuk 6.6). 
Beide hulpmiddelen zullen in experimenten op hun doelmatigheid getest moeten worden. 



.:.. ...','.$, ;:;:: .:p.:. :i i:. '. 
,,,,,: ?,,Y" i:..:.. x .: ..::.. 

... :.. :.: .: ..... .:. ::/ .._ 
./..i I........ ... :.:... 
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W Zuivering van het metaaihoudende proceswater 

Het permeaat uit de membraanreaictmn bestaat uit warm proceswater met vrije kationen, 
metaalchelaten en diverse anionen (chloride, sulfaat, niuaat, organische zuurresten, etc). 
Dit proceswater dient in een gesloten circuit kontinu gezuiverd en gerecirculeerd te worden 
teneinde zoveel mogelijk van de chemische en thermische energie te behouden. 
De zuivering is op zich al een gekompiiceerd probleem, waar in hoofdstuk 7 apart op 
wordt ingegaan. In het kort bestaat de zuivering en opwerking van het permeaat uit de 
volgende behandelingen: 
- Voorzuivering: als het permeaat relatief hoge concenmties minerale olie edof PAK'S 

bevat, is voorzuivering noodzakelijk. Vloeistof extractie met een apolair oplosmiddel 
is hiervoor een geschikte techniek. 

- Ionenwisseling: de metalen in het permeaat kunnen door middel van ionenwisseling 
geconcentreerd worden. Het proceswater met melkzuur kan gerecirculeerd worden, de 
geconcentreerde metalen kunnen verder verwerkt worden. Door selektieve ionenwisse - 
laars toe te passen kan reeds een scheiding tussen verschillende metalen aangebracht 
worden. 

32.3 Stap 4: Methaangisting zuur slib 

4 

II Slibconditionering t.b.v. methaangisting 

Uit oogpunt van een rendabel gebruik van de organische zuren, mede in relatie tot de 
grote zuurbufferende capaciteit van sedimentslib, is het niet zinvol de pH in de eerste 
ontsluitingsstap verder te verlagen dan ca 3. Daarbij komt dat bij een lagere pH de 
produktiviteit van de melkzuurvormende bacteriën sterk afneemt. 
Omdat een pH 3 remmend werkt op de methanogenese moet de pH van het slib eerst ver- 
hoogd worden. Dit kan bewerkstelligd worden door recirculatie van proceswater dat aan 
het eind van deze stap 4 wordt afgefilaeerd. Het bevat veel methaanvormende bacteriën 
en heeft een pH >7. Door de pH van het te vergisten slib hiermee op ca 5 te brengen kan 
de methanogenese direkt op gang komen. De recirculatie van methaanvormende bacteriën 
bevordert het proces exaa, hetgeen ook van belang is wegens de lage delingssnelheid van 
methaanvormende bacteriën. De toevoeging van waterstof heeft tot doel de omzetting 
van de organische zuren (zuurresten) tot methaan te laten verlopen volgens de reaktie 
(voor melkzuur): 

13 
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W O s  + 6H2 ------> 3cH, +3H*O 

hetgeen het hoogste methaanrendement geeft. 

J Methaangisting 

De methaangisting van de dunne slibsuspensie vindt plaats in dezelfde membraanrealctoren 
ais de zuurontsluiting. Er zijn echter enkele essentiële verschillen in de opstelling (zie 
hoofdstuk 4) Wegens de snelle omzetting verdient een thermofiele bactenepopulatie de 
voorkeur. De keuze wordt bepaald door het rendement: kosten extra verwarming tot ca 
55'C versus geringere verblijftijd = kleinere reaktorinhoud. 

Ontgassing 

Zowel het filtraat als de ingedikte slibsuspensie bevatten nog veel opgelost methaangas. 
Beide worden -apart- door een vat geleid waar een licht vacuüm heerst zodat het gas kan 
ontsnappen. De vacuümpomp zorgt tevens voor compressie van het biogas in een voor- 
raadtank. 

Recirculatie 

Het filuaat bevat na de ontgassing nog grote hoeveelheden bacteriën en waarschijnlijk 
lage concentraties metaaiionen. De metaalionen worden aselektief in een fluïdized bed 
ionenwisselaar uitgevangen (wel selektief te elueren). Het gezuiverde proceswater met 
bacteriën wordt gerecirculeerd naar het begin van het methanogene proces. 

3.2.4. Stap 5: Bio-leaching 

K Conditionering slibsuspensie t.b.v. aerobe bio-leaching 

Na de methaangisting rest een anaerobe slibsuspensie waaruit de makkelijk afbreekbare 
organische stoffen en de goed oplosbare metaalverbindingen (m.n. carbonaten, hydroxiden, 
oxiden) merendeels zijn verdwenen. De pH is ~ 7 ,  de temperatuur hoog (maximaal 55' C). 
Om dit slib geschikt te maken voor aerobe bio-leaching wordt eerst de pH omlaag- 
gebracht tot 4 met een mengsel van het zure, gezuiverde proceswater dat aan het eind 
van deze stap 5 wordt afgefiltreerd, en salpeterzuur (licht oxiderend, geen onoplosbare 
zouten vormend). Vervolgens worden zuivere zuurstof en een gering percentage water- 
stofperoxide toegevoegd om de chemische oxidatie te versnellen. 

14 
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ChemLIche oxidatie als voorbehandeling 

Het bio-leaching proces vereist een overmaat aan zuurstof, zowel voor de bacteriële akti- 
viteit als voor de gelijktijdig optredende chemische oxidatie van het slib. Om het proces 
zo snel mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk het slib eerst geforceerd snel te 
oxideren, waarvoor waterstofperoxide en zuurstof gebruikt kunnen worden. Deze voor- 
behandeling kan in een aeratietank met oppervlaktebeluchter plaatsvinden, waarin het slib 
rondgewerveld wordt. Ook de aanzuring met onder andere het oxiderende salpeterzuur 
bevordert een snelle oxidatie. 

iL Natte bio-leaching 

Na enige tijd kan procesvloeistof toegevoegd worden waarin diverse stammen Thiobucilli 
ferrooxidans en T.  thiooxidans in een mengcultuur, een overmaat aan pure zuurstof, een 
weinig zwavelbloem om het proces te versnellen en vrije Fe2+ ionen om de aktiviteit van 
T. fermoxidans te stimuleren. Het proceswater en de bacteriën zijn afkomstig uit de 
membraanreahoren waar het proces in plaats vindt en is in ionenwisselaars gezuiverd. De 
andere komponenten worden kontinu toegevoegd. De pH van het proceswater is 1 - 2, de 
temperatuur lager dan 35' C. De slibbrei is door de toevoegingen van proceswater en 
beluchting afgekoeld en heeft een droge stof gehalte van ca 4%. (Een d.s. gehalte tussen 
0,5-1% is optimaal gebleken in geroerde vaten; het streven is om, door de vormgeving en 
procesomstandigheden in de gebxuikte membraanreaktoren te optimaliseren, dezelfde 
ontsluitingspercentages te halen bij een d.s. gehalte van ca 4%). 

Ontsluitingsproces 

Door de biologische aktiviteit van T. thwoxiduns, de chemische oxidatie door middel van 
door T. ferro-oxidans uit Fe2+ geproduceerde Fey ionen en de vorming van H2S0, worden 
metaalsulfiden geoxideerd en metalen opgelost uit het slib. Dit proces vindt plaats in 
dezelfde membraanreaktoren als de voorgaande processen. Met dit verschil dat het aan de 
anode gevormde zuurstof juist in de slibsuspensie moet oplossen. De anode (binnen zijn 
membraan) wordt daarom hier niet gespoeld met een elektrolyt om de zuurstof af te voeren. 
Het elekmsche veld, de ultrasone mllingen en de pulserende slibvoeding hebben dezelfde 
funkties als in de voorgaande processen. Het is de bedoeling dat aan de kathode zo min 
mogelijk H2 wordt gevormd omdat dit ten koste gaat van €i+ ionen. in hoeverre herhaalde 
ontwatering en toevoeging van aangezuurd water nodig is om voldoende metalen te 
ontsluiten is niet bekend. De installatieonderdelen lenen zich door de modulaire opbouw 
echter goed voor een repeterende behandeling. 

M Zuivering bio-leaching proceswater 

Om de opgeloste metalen uit het fdwaat te venvijderen dienen de gebruikte ionenwisse- 
laars geladen te worden met sterkzure kationharsen. Het filtraat dient bij voorkeur een 
pH <1 te hebben om zo min mogelijk kans te hebben op neerslag van metaaisulfaten. Uit 
de praktijk moet blijken of toevoeging van bijvoorbeeld salpeterzuur zinvol en mogelijk 
is. De ionenwisselaars kunnen werktuigbouwkundig hetzelfde worden uitgevoerd als die 
bij de zuurextractie met meikzuur. 

15 
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NABEHANDELING 

3.25 Stap 6: Nabehandeling 

CD Nabehandeling slib 

Het ontwaterde, geoxideerde en sterk zure slib dat aan het eind van het proces overblijft 
moet eerst geneutraliseerd worden. Dit kan door toevoeging van kalk edof loog en door 
elektrolyse. Voor deze laatste methode leidt men het slib langs een kathode, waar H2 en 
OH- ontstaan. De anode moet in dit geval in een aparte kamer ondergebracht zijn, 
gescheiden door een membraan en een basische elektrolyt. Na de neutralisatie kan het slib, 
afhankelijk van de minerale samenstelling, ge- worden als grondstof voor de baksteen 
indusme, voor het ophogen van terreinen of anderszins. 

Restconcentraties 

De restconcentraties metalen zulien waarschijnlijk grote verschilien per metaal vertonen. 
Sommigen metaalverbindingen (bv. metaalsulfaten) zijn zo slecht oplosbaar en sommige 
verbindingen van metalen met de minerale matrix van de kleideeltjes zijn zo hecht, dat ze 
niet zijn te extraheren zonder tot desuuktie over te gaan. De vraag is in hoeverre deze 
onoplosbare metaalverbindingen nog schade aan het biotische milieu kunnen berokkenen. 
Deze diskussie kan feitelijk pas goed op gang worden gebracht als de maximaal haalbare 
resultaten van de hiervoor geschetste slibreinigingsmethode bekend zijn. Het uitloog- 
gedrag van het behandelde slib volgens de normen waarmee biologische schadelijkheid 
wordt bepaald is hiervoor de belangrijkste parameter, dus niet zozeer de totaalconcentraties 
die na komplete desuuktie kunnen worden aangetoond. 

Bioiedinoiogische uitloging van zware meialen uit baggerspie Dicl na: haalbaarheidstudie 1988 
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Hoofdstuk IV 
De vier centrale biologische processen 

Dit onderzoek is toegespitst op de mogelijkheden die biotechnologische inzichten en 
technieken kunnen bieden voor een biologische reiniging van slib. Aangezien het hier 
gaat om enorme hoeveelheden, zullen vooral biotechnologische bukprocessen met een 
kontinu karakter als referentie moeten dienen. 
Doel van het onderzoek is na te gaan of slib in een kontinu proces door een kombinatie 
van levenloze en levende chemie gesplitst kan worden in het vaste (minerale en organische) 
skelet, en de aan dat skelet gehechte ongewenste stoffen. Enerzijds moet de splitsing zo 
volledig zijn dat de restconcentraties ongewenste stoffen aan het slib binnen gestelde 
normen blijven, anderzijds moet de splitsing zo min mogelijk energie kosten, waarbij de 
benodigde tijdsduur van de reakties tevens beperkt dient te blijven. 
In het hiervoor beschreven procedé staan vier microbiologische processen centraal: 
biochemische zuurextractie, de produktie van melkzuur, de vergisting tot methaan van 
de zuurresten en bio-leaching. 

4.1 Biotechnologische zuurextractie 

4.1 .I Overwegingen en aannames 

Uit de literatuur (zie Deel Iib) is bekend dat door aanzuring van slib een aantal metalen 
tot hoge percentages ontsloten kunnen worden (Cd, Ni, Mn en Zn), een aantal tot 
middelmatige percentages (Fe, Cr, Pb, Sn) en een aantal nauwelijks (Cu, Hg). De mate 
van ontsluiting is echter sterk afhankelijk van de chemische fractionering en kan daarom 
van slib tot slib grote verschillen tonen. in het beoogde slibreinigingsprocedé is een grote 
plaats ingeruimd voor de zure extractie omdat de indruk bestaat dat grote "partijen" 
vervuild waterbodemslib de schadelijke metalen in redelijk oplosbare vorm bevatten 
(carbonaten, oxiden, hydroxiden) zodat het redement van zure extractie voor een aantal 
metalen bevredigend kan zijn. Zure extractie met zoutzuur (eventueel gemengd met 
salpeterzuur) zal, zeker als dezelfde optimaliseringen worden toegepast als hier 
genoemd, een bevredigend reinigingsrendement vertonen. Zoutzuur is daamaast betrek- 
kelijk goedkoop. Om drie redenen is echter hier gekozen voor extractie met organische 
zuren: 
1' Minerale zuren zijn op zichzelf al verontreinigingen (zoutzuurslib kan natuurlijk na 

neutraiisatie wel in zee gestort worden, maar dat is uit milieuovenvegingen niet gewenst). 
Organische zuren zijn even effektief alleen duurder. Ze hebben echter het voordeel dat 
ze door methaanvomende bacteriën tot methaan kunnen worden omgezet, waarmee 
enerzijds het reinigingsprocedé van energie kan worden voorzien, anderzijds het slib 
niet verontreinigd biijft met organische zuurresten. 

2' De belangrijkste reden is echter dat zure extractie met organische zuren het mogelijk 
maakt een aktief microbiologisch proces in de slibsuspensie teweeg te brengen. Door 
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het slib in een dunne suspensie te mengen met organische zuren (uit een aparte reaktor), 
suikers (voeding voor micro-organismen) en een grote massa zuurvormende micro- 
organismen, kunnen door de in-sim produkfie van zuren zeex hoge concentraties op 
micro-nivo ontstaan (bv tussen het ceimembraan van een organisme en een siibplaatje) 
waardoor metaalverbindingen in oplossing gaan. Daamaast wordt verwacht dat de 
enzymatische aktiviteit van de organismen, wellicht in een ionenwisselende relatie 
met slibplaaGes waaraan metaalverbmdingen "kleven", een extra ontsluitend effekt 
heeft. 

3' Als derde voordeel kan gebruik gemaakt worden van de chelerende werking van met 
name melkzuur en citroenzuur. Vrije, niet te grote, kationen zoals metaaiionen kunnen 
chelaten vormen met de liganden van deze zuren, dat wil zeggen dat ze worden inge- 
vangen tussen de twee negatieve "kaken" van zo'n ligand, bestaande uit een carboxyl- 
en een hydroxylgroep. Het metaalion kan dan niet meer resorberen aan een slibdeeltje 
en kan als chelaat worden afgevoerd. Het zijn dus in wezen een soort caniermolekulen, 
die door een extra pH verlaging weer gedestabiliseerd kunnen worden zodat de metaal- 
ionen in ionenwisselaars geconcentreerd kunnen worden. De chelerende liganden blijven 
daarna beschikbaar voor een nieuwe cyclus. De organische zuren hebben dus een 
dubbele werking: de H' ionen wisselen uit tegen metaalionen en hun liganden vangen 
ze in. 

4.1 2. Beoogde toepassing 

Uit experimenten is gebleken dat met een oplossing van zuiver melkzuur ongeveer 
dezelfde ontsluitingspercentages zijn te bereiken als met zoutzuur, en dat deze percentages 
overeenkomen met de in de literatuur gevonden waarden (zie Deel 0. Een beperkende 
faktor is de resorbtie van ontsloten metaaiionen aan slibdeeltjes; desorbtie en resorbtie 
bereiken in een afgesloten hoeveelheid slib/water/zuur mengsel na enige tijd een bepaald 
evenwicht. Dit evenwicht kan verschoven worden ten gunste van de desorbtie door 
eenmaal ontsloten metalen te verhinderen weer te resorberen: de drijvende kracht voor 
de ionenuitwisseling (Mm wordt uitgewisseld tegen H') wordt daardoor groter gehouden 
dan de tegengestelde h c h t .  in dit onderzoek worden dne manieren onderzocht waarmee 
deze evenwichtsverschuiving bewerkstelligd kan worden (zowel eik apart als in kombinatie) 
in een dynamisch kontinuproces: 
1' door in oplossing gekomen metaalionen zo snel mogelijk mechanisch te scheiden van 

de slibdeeltjes (d.m.v. microfilmtie, waarbij elektroforese en ultrasone mliingen hulp- 
middelen zijn), 

2' door in oplossing gekomen metaalionen met de liganden van melkzuur chelaten te 
laten vormen, 

3' door zoveel melkzuur vormende micro-organismen in de slibsuspensie te brengen 
(met voldoende suikers voor voeding) dat tijdens het ontsluitingstrajekt de pH blijft 
dalen door het gevormde melkzuur in plaats van te stijgen door het verbruik van H' 
ionen. 
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4.2 MELKZUURPRODUKTIE 

De langzame daling van de pH gedurende het ontsluitingstrajekt kan natuurlijk ook 
bewerkstelligd worden door injektie van vers zuur. De keuze voor zoveel mogelijk in 
situ meikzuurvorming heeft echter als achterliggende gedachte dat de enzymatische 
aktiviteit van micro-organismen een extra ontsluitend effekt heeft. 

4.2 Melkzuurproduktie 

De produktie van melkzuur op basis van goedkope grondstoffen is feitelijk een onder- 
steunend proces wamin nog geen kon& met het slib wordt gemaakt. Het is een essentieel 
proces omdat het slib in de eerste ontsluitende stap (stap 3) gemengd moet worden met een 
grote hoeveelheid melkzuur subs!raat, bestaande uit optimaal aktieve zuurproducerende 
micnorganismen, een afgemeten hoeveelheid suikers voor hun voeding en voldoende 
melkzuur om de pH van de slibsuspensie omlaag te brengen. Daar is veel zuur voor 
nodig omdat de zuurbufferende werking van de meeste slibsoorten groot is (zie Deel I, 
hoofdstuk 1 experiment l b  en Van Veen, fig 1-1). 

42.1 Kostenaspekt 

Goedkope grondstoffen zijn een ekonomische voorwaarde: de kosten van organische zuren 
bestaan voor meer dan 90% uit grondstofkosten. In aanmerking komende produkten zijn 
zetmeel en suikers bevattende restprodukten uit de voedingsmiddelenindushie die in 
bulk verhijgbaar zijn (wei, melasse, aardappelzetmeeihoudend afval, partijen aangeboden 
op de reststoffenbeurs en dergelijke). Daarnaast zouden doorgedraaide produkten van 
groente- en fruitveilingen een goede grondstof vormen, aiieen hebben deze het nadeel 
dat de aanvoer onzeker in en sterke pieken en dalen vertoont. Vooralsnog wordt dit 
probleem louter technisch beschouwd hoe is een kontinue melkzuurprodulctie te realise- 
ren op basis van een onregelmatig aanbod van diverse grondstoffen. 

In eerste instantie worden de grondstoffen zoveel mogelijk gemengd en verpulpt 
met behulp van een extruder. De gehalten aan suikers kunnen enigszins op een bepaalde 
standaardverhouding gebracht worden door aanvulling met pure suikers. In dit stadium 
van het onderzoek wordt uitgegaan van de aanname dat door bepaalde bewerkingen 
(verhitting, toevoeging van hulpstoffen e.d.) de kwaliteit van het voedingssubstraat op 
een hoog peil gebracht kan worden, hoger dan de individuele eigenschappen van de 
grondstoffen. De kwaliteit van de produktie hoeft niet te voldoen aan de normen voor 
voedingsmiddelen. 

42.2 Bulkprodirktie 

De kweek van biomassa en de microbiologische omzetting van suikers in organische zuren 
in een repeterend batchproces biedt de mogelijkheid de concentraties van dede voedings- 
suikers, de micro-organismen en het geproduceerde melkzuur (in feite het afvalprodukt 
uit het anaerok stofwisselingsproces van de micro-organismen) binnen optimale grenzen 
te houden. De gewenste samenstelling van het mengsel van organische zuren (met als 
meest gewenste melkzuur), zuurprducerende micro-organismen en een rest voedingsuikers, 
maakt het mogelijk een bulkproces toe te passen waarin kwantiteit voorop staat. Naar het 
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zich laat aanzien zal het proces weinig gevoelig zijn voor fluctuaties in de samenstelling 
van het substraat en voor veranderingen in de samenstelling van de cultuur. Eventuele 
fluctuaties in de samenstelling van het produkt zijn, bmnen ruime grenzen, toelaatbaar. 

4.23 Belangrijkste punten voor experimenteel onderzoek t.a.v. melkzuurproduktie 

De meikzuurproduktie ten behoeve van de biochemische zuurextractie in stap 3 zal speciaal 
voor het slibreinigingsprocedé vorm gegeven moeten worden. Er zijn drie problemen te 
onderscheiden waarin experimenteel onderzoek tot praktische oplossingen moet leiden: 
1' een microbiologisch aspekt: de mogelijkheid een redelijk konstante, flexibele en effi- 

2' een procestechnisch aspekt: instelling en handhaving van optimale proceskondities en 

3" grondstoffen en substraatbereiding: minimale eisen aan de samenstelling en optimale 

Deze drie aspekten hebben een sterke relatie tot elkaar. 

ciënte mengcultuur te verMjgen; 

manipulering (door middel van proceskondities) om het proces te reguleren; 

samenstellingen. 

4.3 Methaangisting van verzuurd slib 

Zoals eerder is uiteengezet, is in deze stap (stap 4) voorzien om de slibsuspensie te zuiveren 
van de organische zuren uit de biochemische zuurextractie stap (stap 3). De slibsuspensie is 
na biochemische zuurextractie zoveel mogelijk ontwaterd. De methaangisting wordt op 
gang gebracht door de ingedikte slibsuspensie te mengen met gerecirculeerd (methano- 
gene bacteriën houdend) proceswater afkomstig van de filtratie in deze stap 4 zelf. 
Anders dan in de meeste anaerobe methaanvormende processen vindt hier geen hydrolyse 
en zuurvonning plaats van grote organische molekulen. De zuurresten (liganden van 
meikzuur, citroenzuur en eventueel azijnzuur en mierezuur) kunnen direkt dan wel in 
twee stappen tot methaan worden omgezet. 

Met dit proces worden weinig moeilijkheden verwacht zodra zich een stabiele 
bacteriecultuur heeft ontwikkeld. Het probleem van verlies door uitspoelen via de 
slibsuspensie wordt grotendeels ondervangen door aan het eind van stap 4 de suspensie 
vrij ver te concentreren door middel van filtratie via membranen met ponen van ca 2 p 
groot, waar de bacteriën doorheen kunnen. Dat tevens slibdeeltjes < 2 p meegaan en dus 
ook recirculeren, wordt niet als een probleem ervaren. Ondanks de korte verblijftijd van 
enkele uren die voorgestaan wordt, wordt een evenwicht tussen aanwas van biomassa en 
verlies door uitspoelen mogelijk geacht. Indien dit evenwicht niet bereikt wordt zal 
eventueel in een aparte hulpreaktor op een optimaal substraat voldoende aanwas 
gekweekt kunnen worden om de verliezen te kompenseren. De afvoer van het gevormde 
methaangas vereist een additionele voorziening op de membraanreaktoren. Het gas is 
waarschijnlijk van uitstekende kwaliteit door de relatief zuivere samenstelling van de te 
vergisten organische stoffen. Uit procesmatige overwegingen verdient een thermofiele 
cultuur de voorkeur omdat dit de verblijftijd verkort en dus de inhoud van de reaktoren 
beperkt ten opzichte van mesofiele culturen. De microbiologische aspekten zullen in de 
experimentele fase uitgebreider aandacht krijgen. 
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4.4 BIO-LEACHING 

4.4 Bio-leaching 

Bio-leaching of bacteriële uitloging is een aeroob proces waarbij bacteriën minerale 
verbindingen oxideren. in paragraaf 4.3 van Deel iib is het proces nader beschreven. De 
metaien ontsluitende werking berust op twee effekten van de bactdële aktiviteit: direkte 
en indirekte oxidatie van metaalsulfiden en een sterke pH daling (tot c 1) door de 
vorming van zwavelzuur. 

4.4.1 Plaats in het reinigingsprocedé 

Bio-leaching is de laatste ontsluitende stap (stap 5) van het slibreinigingsprocedé. Dit 
heeft een aantal redenen: 
1' Het is het enige aerobe proces in het reinigingsprocedé. Het ruwe slib is als grondstof 
anoxisch zodat uit energetische overwegingen anaerobe ontsluitingsprocessen daar beter 
direkt op kunnen worden losgelaten omdat anders drie omslagen nodig zouden zijn van 
anaeroob naar aeroob en vice versa. Daarnaast kan het gereinigde slib na afloop van de 
behandeling beter in geoxideerde vorm een nabehandeling krijgen voor een verdere 
verwerking dan in gereduceerde vorm (dat zou dan zijn na de methaangisting). Anaeroob 
slib stinkt. 
2" Het is het krachtigste ontsluitingsproces maar qua produktie per reaktorinhoud per 
tijdseenheid het traagste. De bacteriën (Thiobucilli thiooxiduns en T.  ferrooxidans) zijn 
chemolithoautotroof, wat betekent dat ze erg langzaam groeien. De chemische reakties 
waaraan ze hun energie ontlenen, vergen een relatief grote energie input om ze op gang 
te brengen. De koolstofbron voor de vorming van biomassa is CO, hetgeen inhoudt dat 
de vermenigvuldigingsfaktor erg laag is, in tegensteling tot die van micro-organismen 
die complexe organische molekulen als koolstofbron benutten. 

Gezien de grote zuurbufferende werking van ruw slib verdient het aanbeveling deze 
buffer eerst te neutraliseren door middel van sneller verlopende processen, in casu de 
biochemische zuurextractie in stap 3. Het slib dat vervolgens in stap 5 met bacteriële 
uitloging van slecht oplosbare metaalverbindingen wordt gereinigd bevat daardmr 
relatief weinig goed oplosbare verbindingen meer. De krachtige maar trage ontsluitende 
werking wordt dan optimaal benut voor verbindingen die in de voorgaande stappen niet 
waren te ontsluiten. 

4.4.2 Microbiologische aspekten 

Microbiologisch levert dit proces weinig onbekendheden op: de bacteriën zijn bekend, ze 
zijn in reincultuur aan te schaffen en de optimale proceskondities zijn eveneens bekend. 
Deze zijn tamelijk extreem, zodat ook niet gevreesd hoeft te worden dat de cultuur snel 
gecontamineerd raakt met minder nuttige of tegenwerkende micro-organismen. Van nature 
komen stammen van deze bacteriën in slib voor (ook andere, maar minder effektieve, 
zwavel oxiderende organismen). Voor meer gedétailleerde gegevens zie paragraaf 4.3 
van Deel IIb. 
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4.43  Procestechnische aspekten 

Als kontinuproces is "natte" bio-leaching van een slunie of slibsuspensie nog onbekend. 
Het probleem is vergelijkbaar met dat van stap 4. de methaangisting. De slibsuspensie 
loopt in een kontinue stroom door de reaktoren, waarbij procesvloeistof met bacteriEn, 
hulpstoffen (zuurstof en zwavelbloem) en energie worden toegevoegd en waarbij na 
verloop van de reaktie de vloeistof met bacteriën, metaaiionen en bijprodukten weer 
dient te worden gescheiden van de slibsuspensie. Het slib verlaat de reaktor, de proces- 
vloeistof wordt behandeld en gerecirculeerd. 



i 

Hoofdstuk V 

Biotechnologische aspekten 

5.1 Algemene aspekten van het reinigingsproces 

5.1 .I Flexibiliteit 

Aan het slibreinigingsprocedé worden onder meer eisen gesteld wat betreft flexibiliteit 
van de procesvoering om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan slibsoorten, 
verontreinigingen en chemische fractionering te kunnen behandelen. Door de onderdelen 
van een installatie gestandaardiseerd en modulair op te bouwen is het in principe mogelijk 
voor een bepaald karwei de installatie optimaal af te stemmen op de eigenschappen van 
het te behandelen slib. 

Een centraie plaats in de procestechniek wordt ingenomen door een -nog in het 
ontwerpstadium verkerende- membraanreaktor. Hierin vinden zowel de reakties tussen 
het slib en de micro-organismen plaats ais de afvoer van met metaalionen beladen 
proceswater, door middel van membraanfiltratie. De te verwachten voordelen worden in 
hoofdstuk 6 (procesoptimalisaties) nader toegelicht. 

De biologische reakties in de drie opeenvolgende behandelings stappen 3, 4 en 5 
(biochemische zuurextractie, methaangisting en bio-leaching) vergen veel tijd. De 
verblijftijd van het slib -onder normale omstandigheden ettelijke dagen- wordt zoveel 
mogelijk beperkt door de processen verregaand te optimaliseren. Desondanks zal het slib 
tenminste 10 tot 20 uur in de installatie moeten verblijven. 

De suspensie bevat slechts enkele procenten droge stof; gemikt wordt op 4% (voor 
schudproeven is 1% optimaal). Dat betekent dat in de installatie grote stromen vloeistof 
circuleren en dat reaktoren een groot volume moeten hebben. De membraanreaktoren 
zijn ontworpen voor volumineuze kontinuprocessen, maar zullen zeker de eerste jaren 
beperkt op te schalen zijn wegens beperkingen die de te gebruiken materialen (met name 
de membranen) aan de schaalgrootte stellen. Het is mogelijk het totale reaktorvolume te 
vergroten door tussen de in series opgestelde membraanreaktoren geroerde reaktoren te 
plaatsen. Het is de bedoeling een installatie te ontwerpen bestaande uit modulen, elk 
opgebouwd uit een geroerd reaktorvat en een membraanreaktor, voorzien van aanvoer- 
punten voor proceswater en hulpstoffen, afvoerpunteen voor permeaat en standaard 
meet- en regeltechniek. De modulen kunnen naar verkiezing in s&e of parallel geschakeld 
worden. De standaard technische uitrusting van elke module maakt het in principe mogelijk 
ze in te zetten voor eik van de drie behandelingsstappen. De melkzuurproduktie blijft een 
aparte eenheid. Sommige processen vergen aparte voorzieningen: zo is bij het methaan- 
gistingsproces een voorziening nodig voor de afvoer van biogas. Voor de conditionering 
van het slib, voorafgaande aan de bio-leaching, is daamaast een aeratietank gepland om 
het slib in korte tijd van gereduceerde in geoxideerde toestand te brengen. 

23 



~~: .. :...~ .:. :,:.. :.. 

.., ,.:. ....,,, :.. ,.: >:...i~.::...:.. :. << 
$:. <".$ , : , ~  >,i: ;; ?:::.;. 

......,. 

5: BIOTECHNOLOGISCHE ASPEKTEN, PROCESPARAMETERS 

5.2 Procesparameters 

Experimenten met een proefopstelling waarmee een kont inupes gesimuleerd kan worden 
zullen voornamelijk gericht moeten zijn op het achterhalen van gunstige procesparameters. 
Feitelijk is de vraag niet zozeer Of de hiervoor genoemde processen opaeden, maar 
onder welke optimale kondities de hoogste rendementen bereikt kunnen worden. Het is 
een gecompliceerd proces waarin een groot aantal procesparameters een rol spelen, 
waarover de literatuur beperkt uitsluitsel geeft: de meeste zullen proefondervindelijk 
vastgesteld moeten worden. 
De te onderzoeken procesparameters zijn: 
a) Zuurconcentratie: minimaal om de pH laag genoeg te krijgen, maximaal 20 gli (bij 

hogere concentraties worden micro-organismen inaktief); 
b) Samenstelling zuren: melkzuur, citroenzuur, eventuele andere organische zuren en in 

welke verhoudingen; 
c) pH-trajekt: welke is het gunstigst, waarhij de pH laag genoeg moet zijn om een goede 

ontsluiting te verkrijgen. 
d) Concentratieverloop slib: onderzocht zal worden welke percentages droge stof aan 

het begin en welke aan het eind van een ontsluitingsstap optimaal zijn, en welke de 
daar bij behorende verblijftijd is. Tevens zal onderzocht worden hoeveel repeterende 
stappen noodzakelijk zijn om een maximaal ontsluitingsrendement te verkrijgen. 
Bij de schudproeven (zie Deel I) bleek een droge stof gehalte van 1% optimaal. Door 
optimalisatie van het proces wordt getracht bij een aanvangsconcentratie van 3 à 4% 
droge stof en een eindconcentratie van 8 à 10% een maximaal ontsluitingsrendement 
te vinden. 

e) Concentratie micro-organismen: het ligt voor de hand te veronderstellen dat de 
verblijfstijd v a k m  kan worden door het slib te mengen met een grote hoeveelheid W e v e  
micro-organismen. Het zoeken is naar een optimum. De te enten micro-organismen 
kunnen deels afkomstig zijn uit een kweekreaktor, deels teruggewonnen worden uit de 
slibmassa vóór deze naar de volgende stap overgaat. 

f) Soorten micro-organismen melkzuurproduktie: de keus wordt beperkt als gekozen 
wordt voor thermofiele soorten. Het voordeel daarvan is met een gedefmiëerde 
(meng)cultuur gewerkt kan worden die relatief eenvoudig in optima forma gehouden 
kan worden vanwege de hoge temperatuur. Uit mesofiele organismen is een bredere 
keus te maken, maar een mengcultuur kan makkelijker gecontamineerd raken met 
ongewenste soorten (bv ethanol producenten). Onderzocht zal worden welke typen en 
soorten micro-organismen een hoog rendement vertonen in bulkproduktie. 

g) Concentratie voeding micro-organismen; op basis van uit de praktijk bekende 
gegevens zal proefondervindelijk onderzocht worden bij welke concentratie suikers de 
gekozen cultuur een optimaal rendement vertoont onder de gegeven omstandigheden. 

h) Samenstelling voeding: omdat gestreefd wordt naar een korte verblijfstijd zal een 
microcultuur in de slibsuspensie van snel opneembaar voedsel voorzien moeten worden. 
Onderzocht zal worden of de voordelen van een snel opneembare maar relatief dure 
voedingsoplossing opwegen tegen de kosten, vergeleken met goedkopere koolstof- 
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bronnen waarvoor een iets langere verblijfstijd noodzakelijk is. 
i) Temperatuur: de reaktietemperatuur is afhankelijk van de gekozen micro-organismen: 

zijn ze mesofiel (ca 3TC) of thermofiel (50-55'C). Uit vergelijkbare massale micro- 
biologische processen is bekend dat de kosten van de hogere temperatuur waartoe het 
substraat verwarmd moet worden méér dan goed worden gemaakt door de grotere 
produktie van thermofiele culturen. 
Bio-leaching met Thiobacilli is een mesofiel proces (25-28'C). 

j) Druk nodig voor membraanfiitratie is 2 tot 3 bw, de vraag is tot welke drukverschillen 
en met welke intervallen de reaktoren pulserend gevoed kunnen worden zonder de 
organismen schade te berokkenen. Het pulseren is bedoeld om het 6ichtslaan van de 
membranen met slib tegen te gaan. Daarnaast heeft het tot doel in de celmembranen 
van de organismen een pompend effekt te krijgen waarmee een beter stoffentransport 
wordt bewerkstelligd. 

k)Verblijftijd de duur van de reakties is een belangrijke procesparameter. Er van 
uitgaande dat de mobilisatie van metalen een asymptotisch verloop vertoont, zal 
onderzccht worden waar een optimum gevonden kan worden (marginale meeropbrengst 
van langer doorgaan versus een nieuwe cyclus). Hiertoe wordt een aantal waamemingen, 
in casu metaalanalyses in permeaat en substraat, langs een tijdas uitgezetten. Het heeft 
pas zin om deze waamemingen te doen als een aantal op t ima i i se r ingsp rog ' s  tot 
bevredigende resultaten hebben geleid. 

1) Membraanrendement: de flux van een 0,2 p hydrofiel membraan ligt tussen 30 en 
400 l/m2/h en is afhankelijk van de samenstelling van het subsmat, gegeven een 
bepaald drukverschil. Op basis van ervaring wordt een flux van 100 Vm% realistisch 
geacht, zeker als ultrasone mllingen kunnen worden toegepast om dichtslibben van de 
membranen tegen te gaan. 

m)Eiektrisch veld een versnelde afvoer van metaalionen met het permeaat wordt 
nagestreefd door een gelijkspanning te leggen over het membraan, zodat elektroforese 
van geladen deeltjes kan plaatsvinden. Vraag is hoeveel de micro-organismen kunnen 
verdragen. Elektro-osmose is een bijverschijnsel dat kan optreden en waarmee een 
extra ontwaterend effekt door de membranen bereikt kan worden; elektrolyse is een 
bijverschijnsel waarvan gedeeltelijk gebxuik gemaakt kan worden: H+ vorming aan de 
anode (verlaging pH), O, vorming aan de anode (afvoer via elektrolyt, gebruik bij 
aerobe processen), H2 vorming aan de kathode (te gebruiken in de methaangisting). 

o) Ultrasone trillingen hebben tot doel een microturbulentie van de slibdeeltjes en micre 
organismen te verkrijgen waarmee het stoffentransport op micro-nivo bevorderd 
wordt, en voor het openhouden van de membranen. Bekeken moet worden hoeveel de 
organismen kunnen verdragen en hoeveel de materialen kunnen hebben. 
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Hoofdstuk VI 
Optimalisering procestechnologie 

6.1 Konkiusies haalbaarheid 

in het algemeen is de konkiusie te rechtvaardigen dat de toepassing van biotechnologische 
methoden in een gemengd microbiologisch en fysischkhemisch slibreinigingspmedé 
alleen dan perspektieven biedt als de beschreven optimaliseringen tot de gewenste resultaten 
leiden. Het uiteindelijke resultaat van de ontwikkeling moet een procestechnologie zijn 
die qua kosten en milieurendement aantrekkelijk cq konkurrerend is ten opzichte van 
altexnatieve verwerkingsmethoden. In andere woorden: 
1: Aile hoofd-, deel- en hulpprocessen moeten technisch geïntegreerd kunnen worden in 

een programmeerbare, volledig geautomatiseerde en bedrijfszekere installatie. 
2: De hiermee behandelbare slibsoorten moeten met deze installatie gereinigd kunnen 

worden tot een Mei die voor alle normale gebruiksdoeleinden geschikt is. 
3: De normen waaraan deze klei moet voldoen zullen nog vastgesteld moeten worden 
aan de hand van ervahgen, nader onderzoek op basis van gereinigd slib (uitlooggedrag) 
en algemene wetenschappelijke inzichten; voorlopig zal hier gewerkt worden met de 
IBS B-waarde voor droge gronden als streefnorm. 

4 Onder financieel rendement wordt verstaan dat de kosten van een totale reiniging per 
kilo droge stof van ongescheiden baggerspecie (wel selektief gebaggerd) lager zouden 
moeten zijn dan alternatieven met hetzelfde milieurendement. Zulke alternatieven zijn 
er echter niet. Als streefprijs wordt daarom f 200,- per ton droge stof aangehouden 
(dat komt overeen met ca f 150,- per situ m3 waterbodem). 

5:  Onder milieurendement wordt verstaan dat enerzijds de baggerspecie na reiniging 
geschikt is voor alle mogelijke toepassingen en anderzijds dat de verontreinigingen 
niet verhuisd worden naar een ander milieukompartiment. Konkreet komt dat er op 
neer dat microbiologisch afbreekbare stoffen worden afgebroken, dat niet afbreekbare 
schadelijke koolwaterstoffen worden verbrand tot onschadelijke komponenten en dat 
zware metalen in een vorm worden teruggewonnen dat ze als grondstof geschikt zijn. 

6.2 De rol van procesoptimaliseringen 

Het totale reinigingsprocedé bestaat uit een groot aantal aparte behandelingen. Hierin is 
een onderscheid te maken in mechanische, fysische, chemische en microbiologische 
behandelingen. Deze vier soorten behandelingen zijn procestechnisch weer te verdelen 
in batch-, propstroom en kontinupmessen. De keuze van de meest geschikte procestechniek 
wordt bepaald 
1. door de mate waarin stroming een belangrijke procesparameter is, 
2. in hoeverre het evenwicht tussen de twee tegengestelde krachten desorbtie en resorbtie 

met het meeste rendement verschoven kan worden ten gunste van de gewenste 
scheidingstoestand van substraat/exUact. 



6: OPïIMALISERiNG PROCESTECHNOLOGE 

Ad 1 

Stroming is noodzakelijk ais de slibdeeltjes gesuspendeerd dienen te blijven teneinde een 
goede stoffenoverdracht te verkrijgen tussen de vaste en de vloeibare fase; stroming is 
onvermijdelijk bij het transport van een suspensie. Stilstand is noodzakelijk als scheiding 
van stoffen cq fracties wordt nagestreefd met behulp van de zwaartekracht (sedimentatie 
en /of flotatie). 

Ad 2 

Voor het scheiden van twee verschillende stoffen die mechanisch, fysisch of chemisch 
gebonden zijn is energie nodig. Gesteld kan worden dat laagenergetische processen 
goedkoper zijn (vaak ook mens- en milieuvriendelijker) en daarom de voorkeur verdienen. 
Voor de mobilisatie van de zware metalen uit het slib worden vier vormen van energie 
toegediend 
a) Thermische energie. Temperatuursverhoging ter verhoging van de reaktiesnelheid is een 

randvoorwaarde voor de microbiologische processen. Tevens heeft dit een verhoging 
van de oplosbaarheidsprodukten van metaalverbindhgen tot gevolg. 

b) Mechanische energie. Via pompen wordt materiaal verplaatst en worden vaste deeltjes 
in suspensie gebracht en gehouden. Daarnaast wordt het stoffentransport op micro-nivo 
verbeterd met behulp van ultrasone triliingen. 

c) Elektrische energie. Door middel van elektroforese worden geladen deeltjes verplaatst. 
Daamaast wordt elektrolyse gebruii om opgeloste metalen in metallische vorm neer te 
slaan. 

d) Chemische energie. Voor de mobilisatie is dit de belangrijkste vorm van energie input 
De chemische energie wordt primair toegediend in de vorm van suiker, die door micre 
organismen wordt omgezet in zuren, waarmee metalen gemobiliseerd worden. 

Procestechnisch zijn de volgende procestypen te onderscheiden. 
In batch-processen stelt zich in een afgemeten hoeveelheid substraat na verloop van (de 
reaktie)tijd een evenwicht in waama de reaktie uitdooft. Daama vindt scheiding en afvoer 
van de materialen plaats op basis van het bereikte evenwicht. in propstroom-processen 
vinden elkaar opvolgende reakties kontinu maar op verschillende plekken in het systeem 
plaats en vindt kontinu aan de ingang en eventueel op andere plaatsen in het systeem 
aanvoer plaats van substraat en reagentia, en vindt aan de uitgang en eventueel op andere 
plaatsen in het systeem afvoer plaats van de tijdens het proces veranderde stoffen. 
in kontinu-processen vindt een doorlopende reaktie plaats op één en dezelfde plek in 
het systeem bij een konstante aanvoer en afvoer van reagentia en produkten. 

6.3 Kinetiek 

Deze procesvormen verschillen fundamenteel wat betreft de kinetiek. in batch-processen 
vinden de opeenvolgende stapjes van het proces homogeen verdeeld over de (afgesloten) 
ruimte plaats, totdat de reaktie in snelheid zodanig is afgenomen dat het proces beter 
gestopt kan worden om te "oogsten". De kinetiek is in de tijd te volgen: gedurende een 
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bepaalde tijdspanne is een bepaalde reaktie in het substraat aan de gang. in  propstroom- 
processen vinden de opeenvolgende stapjes van het proces door middel van stroming 
ruimtelijk van eikaar gescheiden maar voortdurend tegelijkeríijd plaats. De kinetiek is in 
de ruimre te volgen: in een bepaald gedeelte van de reaktor vindt kontinu een bepaalde 
&e plaats. Koniinu-processen vereisen bij microbiologische toepassingen een gekeerde 
micro-cultuur. De reagentia worden gelijkmatig verdeeld over tijd en ruimte toegediend 
en de reakties vinden voortdurend en overal plaats. 

Optimalisering van microbiologische processen is binnen nauwe grenzen mogelijk 
wat betreft de omgevingskondities zoals temperatuur, druk, concentraties voedings- en 
hulpstoffen, concentraties afvalstoffen (de stofwisselingsprodukten) en snelheid van 
stoffenoverdracht. Gegeven de meest efficiënte cultuur micro-organismen in de meest 
optimale concentratie; gegeven de optimale hoedanigheid van het substraat wat betreft 
deeltjesgrootte verdeling, voedingsamenstelling, hulpstoffen, concentraties; gegeven de 
optimale temperatuur; gegeven de -procestechnisch bepaalde- optimale druk, kunnen de 
resultaten alleen nog verbeterd worden door verbetering van het stoffentransport. Op 
macronivo betreft dat de aan- en afvoer van substraat en reagentia, op micronivo de 
diffusiesnelheid van opgeloste stoffen. 

6.4 Versnelling van het stoffentransport 

In een membraanreaktor vinden gelijktijdig en overal verschillende reakties plaats die tot 
evenwichtsverschuivingen leiden. 
1. Produktie (van zuren) en konsumptie (van suiker). 
2. Stijging H concentratie (door produktie en dissociatie van zuren) en daling (door 

uitwisseling tegen Me"). 
3. Stijging concentratie vrije metaalionen ---> drijvende h c h t  daalt, en daling als gevolg 

van chelaatvorming ---> drijvende kracht stijgt. 
4. Stijgende concentratie anorganische liganden (door het oplossen van zouten uit het 

slib), dalende concentratie organische zuurresten door chelaamorming. Deze daling 
wordt gekompenseerd door 1. Netto resultaat: stijgende concentratie opgeloste stoffen. 

5. Toenemend droge stof gehalte als gevolg van microfiltratie: kans op resorbtie stijgt. 
Deze evenwichten kunnen beïnvloed worden door ter linkenijde van de reaktievergelijking 
een overmaat aan reagentia aan te voeren en door een geforceerde afvoer van de produkten 
aan de rechterzijde van de reaktievergelijking. 

6.5 Aan- en afvoer van substraat, reagentia en produkten 

Aan het begin van de membraanreaktor komt het substraat (slibsuspensie) binnen; in een 
menger is tevoren een geconcentreerde mimultuur bijgemengd, een hoeveelheid organisch 
zuur, een hoeveelheid voedingssuikers en eventueel hulpstoffen. In de menger komen de 
reakties al op gang. In de reaktor zien we met een toenemende afstand = tijd vanaf het 
begin dat het aanvankelijke "potentiaalverschil" tussen de tegengestelde reakties tendeert 
naar een evenwicht, waardoor de drijvende h c h t  afneemt. Dit zou de reakties uitdoven als 
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niet werd ingegrepen. De ingrepen bestaan uit afvoer van produkten en toevoer van 
voeding, met de nadruk op het eerste (aan het eind van de reaktie zouden geen voedings- 
suikers meer aanwezig moeten zijn om ze niet te verspillen). 

De drijvende kracht die centraal staat en daarom maatgevend is voor het rendement, 
is de ionenwisseling (vrije H' tegen gebonden Me") waarmee metaaiionen in oplossing 
komen. Deze moet daarom zo groot mogelijk gehouden worden. Dat kan bereikt worden 
door zo kontinu mogelijk melkzuur te blijven produceren (of te injekteren) en metaaiionen 
af te voeren zodat ze niet weer aan het slib kunnen resorberen. De drijvende kracht wordt 
gedurende de opeenvolgende cycli èn in elke cyclus afzonderlijk op peil gehouden door 
tijdens de reaktie de pH gestaag te laten dalen. Dat hoeft maar met enkele tienden van 
punten, even meer dan nodig is om de afname van protonen als gevolg van de uitwisseling 
tegen metaalionen te compenseren. Als de in-situ produktie van zuren onvoldoende is, 
bijvoorbeeld als de pH al zo laag is dat de microbiële aktiviteit geremd wordt, kan desnoods 
geconcentreerd zuur ge'ihjekteerd worden. 

Membraanfiltratie en vloeistofinjektie 

De afvoer van de gewenste produkten, in casu procesvloeistof met metaal-lactaat chelaten, 
vindt plaats door middel van filtratie via membranen die het slib en de micro-organismen 
binnen houden en de oplossing door laten. Door de filtratie neemt de suspensie toe in 
droge stof gehalte. Indien dit zo hoog wordt dat de resorbtie van metaalionen toe zou 
gaan nemen, is het noodzakelijk water (gerecirculeerd, zuur, warm en gezuiverd proces- 
water) toe te voegen. Dit kan op bepaalde plaatsen in het systeem ge'injekrd worden, 
waarbij een goede menging met het substraat moet optreden. 

6.6 Stoffenoverdracht op micronivo 

In het substraat moet een evenwicht gevonden worden tussen een kontinue goede menging 
van de komponenten en een rustige laminaire stroming om de elektroforese mogelijk te 
maken. Rond de micro-organismen ontstaan verhoogde concenmties zuur en verlaagde 
concenuaties voedingsuikers. Enerzijds zijn deze plaatselijk hoge zuurconcentraties van 
groot belang om metaaiionen te kunnen ontsluiten, andenijds remmen ze. de stofwisseling 
van het beeeffende micro-organisme. Hetzelfde dilemma treedt op ten aanzien van de 
nabijheid van de micro-organismen tot de slibdeeltjes. Een (vrijwel) direkt kontakt tussen 
de organismen en de slibdeeltjes bevordert de ontsluiting doordat de uitgescheiden zuren 
bijna onverdund kontakt maken met de slibdeeltjes. Aan de andere kant moeten de 
ontsloten metaaiionen, zo mogelijk direkt gecheleerd met een (liefst niet meerdere) 
lactaatligand, worden afgevoerd om ophoping te voorkomen. 

Ultrasone trillingen 

Een mogelijke oplossing zou gevonden kunnen worden in de toepassing van intermitterende 
pulsen ultrasone trillingen (geluid) met een uitgekiende frequentie en amplitude (om de 
gebruikte materialen en de micro-organismen niet te beschadigen). Tijdens de pauze 
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tussen twee pulsen kunnen de slibdeeltjes en micro-organismen tot elkaar naderen en 
kunnen de plaatselijke zuurconcentraties opgebouwd worden. Tijdens de puls worden de 
deeltjes met de grootste dichtheid het meest in trilling gebracht, wat betekent dat de 
slibdeeltjes in een microturbulentie geraken en zich snel over zeer kleine afstanden gaan 
bewegen in een chaotische beweging (te vergelijken met de brownse beweging, maar 
dan op mm-schaai i.p.v. op k-schaal). Daarnaast hebben de ultrasone &gen tot doel het 
scheidingsmembraan open te houden. De poriën van het hydrofiele membraan zijn 0,2 p 
groot en kunnen verstopt raken met slib. De voeding van de reaktor heeft een 
propstroomkaraicter tijdens de puls loopt de druk op; tijdens de pauze neemt de druk af 
doordat water door de membranen wordt geperst. De pulsen van de ultrasone trillingen 
kunnen dit ritme volgen, zij het misschien met een kleine faseverschuiving. Door de 
drukpulsen, veroorzaakt door de propsmm voeding van de reaktor, zal in het ceimembraan 
van een micro-organisme een pompend affekt kunnen optreden. Dit kan gekombineerd 
worden met de ultrasone pulsen, die een microturbulentie veroorzaken waarmee de toe- 
en afvoer van produkten rond het micro-organisme bevorderd wordt. 

In hoeverre het mogelijk is de micro-organismen in direkt huidkontakt met slibdeeltjes 
te laten komen is alleen proefondervindelijk met de microscoop te beoordelen. In hoeverre 
exogene enzymen een rol kunnen spelen als intermediaire (an- of kat) ionenwisselaar, in 
relatie tot de ionenwisselende eigenschappen van kleiplaajes, is niet bekend en onderwerp 
voor fundamenteler onderzoek. 

6.7 Elektroforese 

In het verlengde van de stoffenoverdracht op micronivo spelen zich transporten af op 
macronivo via het scheidingsmembraan en in de semipermeabele membranen rond de 
elektroden. Van de elektromagnetische invloeden kan gebruik gemaakt worden omdat 
met name kationen (Me2+) buiten het substraat gevoerd moeten worden via het 
scheidingsmembraan en dat de anionen in het substraat kunnen blijven. Door middel van 
een elektrisch veld kan elektroforese van kationen optreden door het membraan en kunnen 
de anionen en -wat erg belangijk is- de negatief geladen slib(klei)deeltjes tegengehouden 
worden. Door de doorstroming door de reaktor rustig en laminair te houden zal zich een 
verdichting van negatief geladen deeltjes rond de centrale anode kunnen opbouwen en 
een langzame trek van kationen in de richting van de buiten het scheidingsmembraan 
gelegen kathode. Hiermee worden natuurlijk ook H ionen uit het substraat verwijderd, 
maar deze komen merendeels via de recirculatie van het gezuiverde proceswater weer 
terug. Om de hierbij tevens optredende elektrolyse aan de elektroden te benutten worden 
de elektroden gespoeld met een zure elektrolyt. De anode in het substraat bevindt zich 
binnen een semipenneabel membraan en wordt gespoeld met een zure elekmlyt om extra 
W ionen te kunnen genereren en het tevens gevormde gevormde O, af te voeren. De 
kathode in de ruimte waar het permeaat met metaalionen wordt afgevoerd is eveneens 
binnen een semipermeabel membraan geplaatst. Aan de kathode ontstaat H2, dat wordt 
afgevoerd via de rondgepompte zure elekrolyt, en OH- ionen die direkt geneutraliseerd 
worden door de H+ ionen in de zure elektrolyt. 
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In Deel III zal blijken dat deze onderstelling korrekt is. De vorming van metaai-lactaat 
chelaten blijkt volledig te zijn in die zin dat alle metaalionen worden gecheleerd in het 
pH trajekt 7-1. De gevormde chelaten bestaan voornamelijk uit een tweewaardig kation 
en een &waardig lactaatligand. De totaallading van het chelaat is positief. in zoverre 
blijkt de onderstelling valide, dat door middel van elektroforese transport plaats vindt 
door het scheidingsmembraan van de gemobiliseerde metaalionen in de richting van de 
kathode aan de permeaatzijde van het membraan. 
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Hoofdstuk W 

Hulpprocessen 

7.1 Funktie van de hulpprocessen in het reinigingsprocedé 

Het slibreinigingsprocedé is te beschouwen als een volumineuze hoofdstroom van vuil 
slib in een dunne suspensie -variërend in droge stof gehalte- met een drietal kringlopen 
van procesvloeistof, die in de behandelingsstappen 3 ,4  en 5 van de hoofdstroom aftakken 
en weer terug circuleren. 

Schema 2: Kringlopen 

I GEREINIGD SLIB I 
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7: HULPPROCESSEN 

De metaalionen in het slib verhuizen, na gemobiliseerd te zijn, van de slibsuspensie naar 
het permeaat. Het permeaat wordt voortdurend als procesvloeistof gerecirculeerd in het 
systeem: het slib komt steekvast in het systeem en verlaat het ook weer steekvast. Deze 
recirculatie voorkomt dat de kostbare micro-organismen, zuren en warmte uit het 
systeem verdwijnen. Om bruikbaar te zijn als procesvloeistof moet het permeaat eerst 
van de metaalionen (en evertueel andere verontreinigingen) gezuiverd worden. Anders 
gezegd het permeaat dient als medium om de opgeloste (al of niet gecheleerde) metalen van 
het slib naar de ionenwiselaars te brengen waar de metaalionen worden geconcentreerd. 

7.2 Selektieve ionenwisseling 

Het permeaat bevat een grote verscheidenheid aan metaalionen, in wisselende samenstelling 
en wisselende gehalten. In de meeste gevallen is veel Ca% en Mga* in oplossing gekomen 
wat de werking van veel kationharsen negatief beïnvloedt. Het streven is de metalen te 
scheiden met selektieve harsen waar het permeaat achtereenvolgens doorheen loopt. In 
de praktijk zal dit waarschijnlijk problemen opleveren, aangezien de selektiviteit van 
kationharsen berust op een verchinging van ionen met een lagere K-waarde door ionen 
met een hogere. Selektiviteit kan bevorderd worden door enerzijds de wijze waarop (en 
de ionen waarmee) de harsen worden geconditioneerd nadat ze zijn geëlueerd. Die 
conditionering is van doorslaggevend belang voor de werking van de harsen; know-how 
hierover kan met mondjesmaat betrokken worden van de leveranciers, maar ook dan 
blijft praktisch onderzoek (trial and error) met harsen noodzakelijk. Het permeaat zal een 
nauwkeurige pH-regeling moeten ondergaan tijdens de ionenwisseling. 

72.1 Alternatieven ionenwisseling 

Ten eerste is het mogelijk alle metalen aselektief met een harsmengsel in te vangen, dit 
zo selektief mogelijk te elueren en verder chemische scheiding toe te passen (metaal- 
specifieke neerslagen produceren). Ten tweede is het mogelijk de metaalionen direkt en 
door elkaar elektrolytisch neer te slaan. Dit spaart ionenwisselaars uit, maar vereist een 
elektrolyseapparaat dat geschikt is voor een grote suoom vloeistof waarin toch al lage 
concentraties metaalionen tot zeer lage moeten worden teruggebracht. Aangezien de 
primaire eis van het slibreinighgsprwedé is dat de verontreinigingen niet in een ander 
milieucompartiment terecht mogen komen, komen alleen methoden in aanmerking waarmee 
metalen in een bruikbaxe vorm worden teruggewonnen, dus als metaal of als metaalzout, 
geschikt als ruwe grondstof. Omdat gerekend moet worden op enkele tot tientallen 
tonnen teruggewonnen metalen per veronaeinigde waterbodem lokatie (als voorbeeld de 
Gemeentehaven in Stein waar alleen al aan lood de schattingen oplopen tot 500 ton 
zuiver metallisch lood), zullen de terugwinmethoden hierop moeten aansluiten. 
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Samenvattend: 

Het permeaat van de ontsluitingsstappen kan op de volgende wijzen van metaalionen 
gezuiverd worden: 
1' Direkt (na pH-regeling) in selektieve kationenwisselaars volgens de verdringings- 

reeks, gevolgd door selektieve elutie en elektrolyse per metaal van de eluaten. 
2' Direkt (na pH- regeling) in aselektieve ionenwisselaars, gevolgd door selektieve elutie 

volgens de verdringingsreeks en elektrolyse per metaal van de eluaten. 
3' Direkt (na pH-regeling) met aselektieve elektrolyse tot een mengsel van metalen, 

eventueel gevolgd door een nazuivering met een aselektieve ionenwisselaar (eluaat 
recirculeren naar elektrolyse). 

In het meest ideale geval leveren de selektieve ionenwisselaars eluaten op met maar één 
soort metaal (afgezien van natrium en kalium). De meest waardevolle kunnen vervolgens 
in zuivere vorm metallisch worden neergeslagen in elektrolysecellen. Gezien de grote 
hoeveelheden eluaten die vrijkomen en de hoeveelheden metalen daarin is verwerking 
ter plekke waarschijnlijk goed rendabel te maken. Niet alleen is het laten verwerken door 
een derde kostbaar, maar de opbrengst van de metalen kan zelfs een aanzienlijke bate 
betekenen. in hoeverre dat ideale geval gerealiseerd kan worden, is punt van nader 
onderzoek, w m o o r  specifieke know-how aangeboord moet worden. Gesteld kan worden 
dat sommige metalen weinig problemen zullen opleveren terwijl andere wellicht beter 
volgens een andere methode verwerkt kunnen worden (chemisch neerslaan bijvoorbeeld). 

Ook hiervoor geldt dat de processen zoveel mogeIijk gesloten moeten zijn om 
emissies van milieuvreemde stoffen te vermijden. Voor de eluens- en conditionerings- 
vloeistoffen van de ionenwisselaars betekent dat recirculatie edof gebruik elders in het 
proces nagestreefd moet worden. Eluaten zullen na een elektrolytische behandeling nog 
aanzienlijke restconcentraties metalen kunnen bevatten. Gedeeltelijk kunnen ze weer 
voor het zelfde doel gebruikt worden, gedeeltelijk kunnen ze bij het te zuiveren proceswater 
gevoegd worden zodat ze opnieuw de ionenwisselaars passeren. Basische vloeistoffen 
kunnen, na van metalen gezuiverd te zijn, gebruikt worden om zuur slib te neutraliseren 
(bijvoorbeeld in de nabehandeling). 

34 

7.3 Solvent extractie 

Het extraheren van organische verbindingen met behulp van een niet in water oplosbaar 
oplosmiddel kan in het zuiveringsprocedé een rol spelen. Afhankelijk van de mate waarin 
organische verbindingen, en dan met name de taaiere, de werking van de membranen 
nadelig zal beïnvloeden, zal het slib al dan niet vooraf behandeld kunnen worden met 
solvent extractie. 

7.3.1 Sovent extractie van slib 

Indien in de ruwe baggerspeciede de gehalten aan organische verbindingen zo hoog zijn 
dat sterke vervuiling van de membranen verwacht kan worden, zal het slib het beste 
behandeld kunnen worden direkt na de eventuele scheiding in hydrwyclonen. 

Bioiechnalogische uilioging v a  zware metalen uit baggerspecie Deel IIa: haalbaarheidrrtudie 1988 
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Van de producent van de membranen, X-flow te Almelo, werd in 1991 vernomen dat uit 
proefnemingen was gebleken dat de membranen apolaire stoffen zoals olie en PAK'S 
geheel tegen houden. 
In principe is er dus geen probleem met apolaire organische stoffen in het permeaat. 

7: HULPPROCESSEN 

De turbulentie van de baggerspecie in een hydrocycloon in kombinatie met de menging 
met gerecirculeerd wann en zuur proceswater, zullen waarschijnlijk tot gevolg hebben 
dat sterk hydrofobe vloeistoffen (met name olie) van het slib zullen loslaten en tot 
druppeltjes samenballen. Na flotatie kunnen deze met skimmers verwijderd worden. De 
taaiere verbindingen, zoals PAK'S, die sterker adsorberen aan vaste stof, zullen hiermee 
slechts in beperkte mate verwijderd kunnen worden. 

Goede resultaten zijn behaald met het toevoegen van apolaire oplosmiddelen aan 
een slibsuspensie (vergelijkbaar met het uitschudden van een grondmonster t.b.v. 
gaschromatografkhe bepalingen). Het is in principe mogelijk solvent extractie van een 
dunne slibsuspensie (enkele procenten droge stof) in een kontinuproces te doen plaats 
vinden. Het grootste probleem, waarom deze techniek nog niet operationeel is, is de 
scheiding van oplosmiddel en het slib/watennengsel. Een kombinatie met de "dissolved 
gas flotation" methode en het gebruik van oppervlakte aktieve stoffen is denkbaar, maar 
zal beproefd moeten worden. 

7.4 Separate bacteriënkweek 

Er treden grote verliezen aan micro-organismen op wanneer het slib na de desbetreffende 
behandeling het proces verlaat. Deze verliezen moeten aangevuld worden met ter plekke 
en in aparte reaktoren geproduceerde micro-organismen. De produktie van melkzuur is 
als separaat proces reeds beschreven. Op de zelfde wijze zuilen methaanvmende bacteriën 
en Thiobucilli gekweekt moeten worden; beide typen zijn zeer langzame groeien. De 
kweek van deze bacteriesoorten kan onder ideale omstandigheden zowel in batch- als in 
kontinuproces plaats vinden. Vanuit deze culturen worden de verliezen aangevuld. Dit 
heeft tevens het voordeel dat de kwaliteit van de culturen in de hand gehouden kan worden. 
Het zijn weliswaar mengculturen, maar de efficiëntie van de te gebruiken stammen zou 
kunnen gaan verlopen bij kontinue recirculatie onder de niet helemaal optimale kondities 
bij de ontsluitingsstappen. 

7.5 pH regeling hoofd- en hulpprocessen 

Hoewel meer een technische zaak, is een goede en nauwkeurige pH regeiing van aile 
processen en hulpprwessen van essentieel belang. Het is de belangrijkste procesparameter. 

75.1 p H  regeling hoofdprocessen 

Tussen de verschillende slibbehandelingen vinden meerdere pH omslagen van zuur naar 
basisch en andersom plaats. Het ruwe slib heeft over het algemeen een pH tussen de 7 en 8. 
In stap 3 (biochemische zuurextractie) wordt de pH omlaag gebracht tot ca 3, waarvoor 
grote hoeveelheden zuur nodig zijn om de zuurbufferende werking van het slib op te heffen. 
Deze aanzuring vindt plaats door recirculatie van zuur proceswater, toevoeging van 
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geconcentreerd melkzuur en de zuurproduktie in het proces zelf. De pH regeling van stap 
3, in een kontinu dalend wajekt, is een kwestie van meting in grote hoeveelheden 
verdunde zuren, waarbij enkele meetpunten voldoende kontrole van het proces mogelijk 
maken. Voor stap 4 (methaangisting) moet de pH van het slib omhooggebracht worden 
tot ca 5. In hoeverre recirculatie van proceswater dit kan bewerkstelligen zal uit de 
experimenten moeten blijken. In een te zuur slib komt de methaangisting slecht op gang; 
of met een lagere pH dan ca 5 gestart kan worden is eveneens onderwerp van onderzoek. 
Indien hulpstoffen moeten worden toegediend om de pH voldoende hoog te krijgen kan 
gedacht worden aan KOH (een te hoog nahumgehalte door gebruik van NaOH kan het 
gezuiverde slib minder geschikt maken voor landbouwkundige toepassingen). 

Stap 5 (bio-leaching) vereist een uitgangs pH < 3, terwijl het vergiste slib een pH 7 
à 8 zal hebben. Aanzuring met het sterk zure proceswater uit stap 5 zal weinig problemen 
opleveren. Stap 6 wordt gekenmerkt door een neutralisatie van het sterk zure slib, waar 
landbouwkalk een geschikt middel voor is. Dit heeft tevens als bijwerking dat het 
ontwaterde slib een stuk stijver wordt. 

752 pH regeling hulpprocessen 

De hulpprocessen vereisen een nauwkeurige pH-regeling omdat veel bewerkingen in een 
nauw pH uajekt plaats moeten vinden. De pH regeling voor de selektieve ionenwisseling 
en het selektief elueren vereist intensief praktisch onderzoek, zowel naar de waarden ais 
naar de te gebruiken zuren en basen. In eerste instantie wordt de voorkeur gegeven aan 
mierezuur voor het aanzuren van proceswater, omdat dit over het algemeen geen 
complexen vormt en biologische processen niet remt. Hulpprocessen zullen zoveel 
mogelijk zodanig vorm gegeven moeten worden dat gewerkt wordt met steeds een 
verder dalende pH, waarna het zure resultaat gebruikt kan worden om slib aan te zuren 
(behoud van zoveel mogelijk H+ ionen). 

7.6 Toepassing biogas in warmte-krachtinstallatie 

Het hier geschetste slibreinigingsprocedé vereist chemische, thermische en mechanische 
energie (pompen). De chemische energie wordt ingebracht in de vorm van suikers, de 
voeding voor micro-organismen, en in enige mate via geconcentreerde organische zuren. 
Gezien de aanzienlijke hoeveeiheden van deze stoffen die voor de metaalontsluiting nodig 
zijn, is het niet onmogelijk dat de chemische energie in de zuurresten van de organische 
zuren voldoende is om, na omzetting in methaan, het gehele procedé van thennische en 
elekmsche energie te voorzien, door het geproduceerde methaangas van stap 4 in een 
warmte-kracht installatie te benutten. 



,:$,, '"" ;$:; 5: '; .:. s:.. ::.:.. 7 . . ~ ,  .,. :. ...,,,. :: ... :.:.,;<:<:..:;. !. '.I ... ..... 

Hoofdstuk WI 

Konklusies, aanbevelingen en kommentaren 

8.1 Konklusies 

De konkiusies zijn getrokken aan de hand van de voorgaande hoofdstukken, de resultaten 
van het vooronderzoek uit 1987, de literatuurstudie van Dr. A.T. Kuiters in Deel iïb en 
de kommentaren van geraadpleegde deskundigen op deze haalbaarheidsstudie (in de 
bijlagen opgenomen). 

8.1 .I Konklusie I :  mobilsatiemechanismen 

Mobilisatie van metalen uit baggerslib met behulp van organische, chelaten vormende 
zuren verloopt volgens twee mechanismen: verlaging van de pH (uitwisseling van twee- 
waardige metaalionen tegen twee vrije protonen) en verschuiving van oplosbaarheids 
evenwichten door chelering van vrije metaalionen waarmee resorbtie van vrijkomende 
metaaiionen wordt tegengegaan. De kombinatie van deze twee, elkaar versterkende, 
mechanismen waarvoor slechts één reagens nodig is, wordt geacht een hoog rendement 
te vertonen. 

8.1.2 Konklusie 2: melkzuur 

Melkzuur is een relatief sterk organisch zuur dat stabiele chelaten vormt als gevolg van 
zijn krachtig complexerend vermogen en waarvan de biotechnologische buikproduktie in 
principe niet moeilijk is. Aan melkzuur wordt de voorkeur gegeven ten opzichte van 
citroenzuur, omdat melkzuur beter onder anaerobe omstandigheden geproduceerd kan 
worden in een anoxische slibsuspensie dan citroenzuur. 

8.1.3 Konklusie 3: biochemie op micronivo 

De aanname dat de mobilisatie van metalen uit slib efficiënter zal verlopen wanneer direkt 
in de slibsuspensie melkzuur wordt geproduceerd door micreorganismen, berust enerzijds 
op de relatief hoge concentraties uitgescheiden melkzuur in de direkte omgeving van een 
micro-organisme, anderzijds op de mogelijke mobiliserende cq complexerende werking 
van enzymen die worden uitgescheiden. Voor deze aanname is geen bewijs maar hij 
wordt door geraadpleegde deskundigen aannemelijk geacht. 

In 1991 werd deze aanname bevestigd door Prof. F. Schinner (Christian Doppler hbora- 
torium fiir Umweltbiotechnologie, Universität von innsbruck), zowel wat betreft het 
effekt van hoge concentraties zuren rond een bacterie als de mobiliserende werking van 
neutrale enzymen. 

8.1.4 Konklusie 4: Methaangisting 

Van de microbiologische omzetting van organische zuren in de slibsuspensie tot methaan 
wordt geen mobiliserend effekt verwacht. Het is wel een energetisch interessante methode 



om het slib te neutraliseren, aangezien het gas direkt voor verwarming van het proces 
gebruikt kan worden waarmee de chemische energie van het toegevoegde suiker twee 
keer wordt benut: voor de voming van zuren voor de mobilisatie van metalen en voor de 
vorming van brandbaar gas voor verwarming. 

Tijdens de voorbereidingen van het experimentele onderzoek in 1989 (zie Deel m) werd 
duidelijk dat methaangisting tussen stap 3 (melkzure extractie) en stap 5 (bio-leaching) 
niet gewenst is. Het melkzuur dient ook bij de bio-leaching aanwezig te zijn om opgeloste 
metaalionen te complexeren. De pH daling verloopt dan tevens ononderbroken (voor 
methaangisting diende de pH van het melkzure slib verhoogd te worden) evenals de 
geleidelijke stijging van de redoxpotentiaal (van sterk negatief in het ruwe slib tot sterk 
positief tijdens de bio-leaching). 

8.1 5 Konklusie 5: bio-leaching 

Toepassing van Thiobacilli voor de katalytische oxidatie van metaalsulfíden ais laatste 
metalen mobiliserende behandeling zal microbiologisch weinig problemen opleveren. 
Het probleem is meer van procestechnologische aard aangezien Thiobacilli langzaam 
groeien. Toepassing in een 'nat' bulkproces zal moeten uitgaan van op dragennateriaai 
gefixeerde bacterieculturen om uitspoeling met het behandelde slib te voorkomen. 

8.1.6 Konklusie 6: separate kweek culturen 

Het in aparte fennentoren kweken van gedefuiiëerde cq reinculturen ('stock culturen) 
van waaruit de verschillende stappen worden voorzien van grote hoeveelheden micro- 
organismen, is een procestechnologisch eenvoudige manier om een konstante kwaliteit 
van de culturen te waarborgen. 

8.1.7 Enige algemene aanvullingen op de konklusies 

Zoals uit de konklusies blijkt is het voorgestelde slibreinigingsprocedé gebaseerd op een 
aantal aannames. Met deze studie is getracht een aantal keuzes expliciet te maken en te 
onderbouwen. Het geheel is een schets hoe een integraie slibreinigingstechniek, opgebouwd 
uit een aantal bekende (aangepaste) methoden en technieken en een aantal onbekende, 
op een grootschalige wijze gerealiseerd zou kunnen worden. Met name stap 3, extractie 
van zware metalen door middel van meikzuuxproduktie in de slibsuspensie, is gebaseerd 
op een aantal cruciale aannames (konklusies 2 en 3). Globaal kan gesteld worden dat de 
microbiologische aspekten van de overige twee stappen geen grote onzekerheden bevatten. 
De procestechnologische aspekten bevatten meer onzekerheden. Hoewel getracht is een 
aantal aspekten nader te belichten, is er min of meer impliciet van uitgegaan dat de 
technische vormgeving gericht moet zijn op een maxllnaal rendement van eik onderdeel 
van een integrale reinigingsinstallatie en dat hiervoor nieuwe apparaten ontwikkeld 
moeten worden. Met name het concept van de membraanreaktor speelt een centrale rol. 
In deze reaktor is de procestechniek gericht op een maximale ontsluiting èn afscheiding 
van opgeloste metalen. 

Om dit te bewerkstelligen is een onlosmakelijk samenspel gedacht tussen microbiële 
produktie van melkzuur, uitwisseling van tweewaardige metaalionen tegen twee vrije 
protonen, de vorming van lactaat chelaten met de vrijkomende metaaiionen, een gefor- 
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8: KONKLUSIES 

van het stoffentransport op micronivo met behulp van ultrasone trillingen en tenslotte 
een doelmatige scheiding tussen slibdeeltjes en vloeistof door middel van microfiltratie 
via een nieuw type hydrofiel kunststof membraan. De vaschiilende hulptechnieken 
-elekaoforese, ultrasone trilliingen en membdl t ra t ie -  kunnen onafhankelijk van elkaar 
bekeken worden. Er is wel enige interaktie te verwachten, maar onderzoek daarnaar kan 
in een later stadium uitgevoerd worden. De vele randvoonvaarden, evenwichtsreakties, 
fysische, chemische en biochemische faktmn die op elkaar inwerken bij het ontsluitings- 
proces, maken het probleem multidimensinaal. 

De verwerking van het metalen bevattende permeaat tot een recirculeerbare kwaliteit 
en de verwerking van de ontsloten metalen spelen daarnaast niet zozeer een centrale rol, 
maar zuilen op een technische en milieuhygiënische doelmatige manier uitgevoerd moeten 
kunnen worden wil het reinigingsprocedé zin hebben. Fysisch en chemisch gezien is dit 
probleem echter minder complex omdat het alleen in water opgeloste stoffen betreft. Het 
probleem bevat daarom minder dimensies dan de ontsluiting zelf. 

8.2 Aanbevelingen 

De aannames, zoals samengevat in de konklusies, zullen door middel van experimenten 
gevalideerd moeten worden. Uit de experimenten in het voorondenoek (Deel I) is gebleken 
dat resorbtie aan het slib van ontsloten metaalionen een groot negatief effekt heeft op het 
rendement. Zonder een oplossing voor dit probleem zullen extractieproeven vrijwel zeker 
teleurstellende resultaten vertonen, hoe goed mobilisatie ook plaats vindt. Aanbevolen 
wordt daarom een experiment uit te voeren waarbij de (nog in de ontwerpfase verkerende) 
membraanreaktor een centrale rol vervult. In de konklusies is samengevat hoe met deze 
reaktor, via een kombinatie van deelprocessen en hulptechnieken, door het melkzuur 
gemobiliseerde en gecomplexeerde metaalionen direkt uit de slibsuspensie worden 
verwijderd. 

Het experiment zou uitgevoerd moeten worden met een slib dat goed verwerkbaar 
is, met andere woorden weinig zand bevat om verpompen mogelijk te maken, dat ernstig 
is verontreinigd met zware metalen en niet of slechts licht veronaeinigd met olie edof 
PAK'S om moeilijkheden met de membraanfiltratie te voorkomen. De drie noodzakelijke 
culturen: van melkzuur producerende micro-organismen, methaan producerende bacteriën 
en van Thiobucilli, dienen in aparte fermentoren in bulk gekweekt te worden. Voor de 
keuze van de juiste organismen kan gebruik gemaakt worden van de expertise van de 
voor deze studie geconsulteerde deskundigen. 

- microbiologie: optimalisering drie culturen 
- bouw membraanreaktor en bouw proefopstelling 
- opsteilen protocollen voor meten, regelen, analyses en uitvoering proeven 
- uitvoeren melkzure extractie (stap 3) 
- uitvoeren methaangisting met het melkzure slib (stap 4) 
- uitvoeren bio-leaching (stap 5 )  

Het experiment zou langs de volgende lijnen uitgevoerd kunnen worden: 
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Ais gevolg van de konsuuktieve eisen van de membraanreaktor zal het experiment op 
knch-scale' uitgevoerd dienen te worden. Teneinde de beoogde processen in de 
membraanreaktor tot hun recht te laten komen is uitvoering als een semi-kontinuproces 
noodzakeiijk. 

Bio~echnologische iniioging van Zware metalen uit baggenpcie Deel na: hadbaaheidsstudic 1988 
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8.3 Bijlagen 

- Kommentaar ir. J. Koning (X-flow BV) 
- Kommentaar dr. ir. Th. Hansen (Microbiologisch Laboratorium R.U. Groningen) 

Het aan de melkzuurproducent CCA Biochem te Gorinchem gevraagde kommentaar is 
door dr. R. Zoetemeyer voornamelijk in de vorm van zeer waardevolle praktische adviezen 
op het gebied van microbiologische melkzuurprcduktie gegeven tijdens de voorbereidingen 
van de experimenten in 1989. De op- en aanmerkingen van de referenten zijn alle 
verwerkt in deze studie, zodat hun verwijzingen niet altijd meer zijn terug te vinden. 

Bioiechnologirche uiiloging van zwam metalen uit baggerspecie deel Ua: haaibaarheidrrtudie 1988 41 
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Storm Environmental Consultancy B.V. (S.E.C.) 
Biotechnologische slibzuivering fase 1. 
RIZA contractnr. : DB-420. 
X-Flow dossiernr.: C-1020. 

REFERAAT AANGAANDE CLIBZUIVERINGCPROCEC MET NADRUK OP 
MEMBRAANFILTRATIE. 

Inleiding. 

Door C.E.C. is aan X-Flow B.V. verzocht het referaat met 
betrekking tot het biotechnologische zuiveringsproces te 
verzorgen, met name gericht op membraanfiltratie. 

Het voorliggende referaat behandelt de materie in volgorde van de 
door S.E.C. aangereikte concept tekst en er wordt genummerd 
overeenkomstig de daarin aangegeven paragraafindeling. 

2.1.1. Er kan beinvloeding van organische verontreinigingen op de 
microbiologische zware metaal ontsluiting optreden. 

2.1.2. Het modulaire principe van membraanfiltratie sluit goed 
aan b i j  de gekozen opzet. De omvang per reactor, dan wel 
het aantal reactoren in serie kan per centraal- 
ontsluitingsproces erg verschillen. Dit is dan ook geen 
bezwaar. Eventueel zou voor een der processen een 
aangepaste reactorvorm zijn vereist. 
Een goede en econom.isch haalbare verhouding tussen 
reactorinhoud, membraanoppervlak. filtratiesnelheid en 
reactorecapaciteit is mogelijk. 

2.1.3. Een aparte membraanreactor voor productie van organische 
zuren i s  gezien de stand der techniek in d e  biotechnologie 
mogelijk. 

2.2.1. Onderdeel C: Microfiltratie is in beginsel toe te passen 
voor afscheiden van gesuspendeerde (organische) deeltjes 
uit het bovenstaande water.,Er zijn dan geen vlokmiddelen 
vereist. 

2.2.1. Onderdeel D: Het voorkomen van invangen van kleideeltjes 
i n  de schuimlaag b i j  DAF verdient enige studie. 

2.2.2. Onderdeel F: De temperatuur, de pH en het drogestof- 
gehalte van de suspensie vormen geen probleem bij een 
membraanreactor. De combinatie met ultrasone trillingen 
vereist enige voorzichtigheid, omdat kunststoffen b i j  
bepaalde golflengte en intensiteit plastisch kunnen 
worden. De in te zetten membranen zijn van synthetisch 
materiaal. 
Er bestaan commerciele membraanmaterialen, die bestand 
zijn tegen de genoemde organische zuren. 

42 BiMechnologirche uitloging van zware melalen uit baggespcie Deel IIa: hanlbaarhcidrsludie 1988 
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Onderdeel G: De invloed van electrische en electro- 
magnetische velden o p  het scheidingsgedrag door de 
membranen is juist beschreven, echter de mate is in dit 
medium onbekend. 

Onderdeel H: De selectieve terugwinning van metalen met 
ionenwisseling is in beginsel juist beschreven. 
De invloed van organische verontreinigingen (humuszuren) 
is onbekend. 
Gestreefd zou moeten worden naar een proces, niet 
noodzakelijk extractie, dat geen explosiegevaarlijke 
verbindingen, als hexaan, gebruikt. 

2 .2 .3 .  Onderdeel ItJ: Zie ook de opmerkingen bij onderdeel F. 
De samenstelling van de methanogene suspensie vormt geen 
probleem v o o r  de stabiliteit van commercieel membraan- 
materiaal. 

Onderdeel L: Zie ook de opmerkingen bij onderdeel F, I en 
J. 
Het is de vraag o f  waterstofperoxyde met lucht nodig is. 
Zuivere zuurstof lijkt in dit geval gunstiger. 
Voor natte Bioleaching zou een andere reactor opzet 
nodig kunnen zijn dan v o o r  de overige twee centrale 
ontsluitingsprocessen. 

5 juli 1988. X-Flow B.V. 
Ir. J. Koning. 
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RIJKSUNIVERSITEIT 

LABORATORIUM VOOR MICROBIOLOGIE 
KERKLAAN 30. 975 1 NN HAREN (CR.). HOLLAND 
Telefoon: 050.6321 50 

GRONINGEN 
BIOLOGISCH CENTRUM 

6 september 1988 

C.E.C. B.V. 
Wirdumermeedenweg 5 
9917 TA WIRDUM 

Betreft: onderzoek slibzuivering met biotechnologische methoden; 
RIZA-contractnr. DB-420 

Hierbij ontvangt U mijn commentaar op Uw onderzoeksvoorstel voor 
slibzuivering, voor wat betreft de microbiologische aspecten. 
Dit commentaar is gebaseerd op de expertise die ik als microbioloog 
voornamelijk op het gebied van de anaerobe microorganismen heb. Ik wijs 
er echter op dat de hieronder gemaakte opmerkingen op persoonlijke titel 
zijn en niet een standpunt van de Vakgroep Microbiologie weergeven. 

Het voorgestelde onderzoek is ambitieus en maakt gebruik van diverse 
disciplines en technieken. Over het algemeen maakt het microbiologische 
gedeelte een weldoordachte indruk. Ik geef U echter de volgende punten 
in overweging: 
ad 2.2.3. (p10 en 11) 
Of de injectie van H 2 
van bepaalde omzettingen te bewerkstelligen een economisch juiste stap is, 
moet bekeken worden. Netto betekent de H -injectie slechts dat er met 
de gistings-CO 
echter H nodig, die bepaald niet gratis is. Voorts moet worden afgewacht 2 .  welke precieze effecten H op het samenspel van gistingen heeft. 
ad 3.1.3.f. 
Het gebruik van thermofiele (55 C) mengcultures is aantrekkelijk maar 
het is niet zo dat zo'n culture (zeker wanneer die met slib gemengd wordt) 
niet met ethanol-producenten gecontamineerd zou kunnen raken. Sporen van 
gematigd thermofiele anaerobei komen in de bodem (en dus ook in slib) voor. 
ad 4.ri.2a. 
Hier wordt waarschijnlijk bedoeld: daling van de pH door zuurproductie. 

Algemeen: In verband met de belangrijke rol die betrekkelijk "moeilijke" 
microorganismen in het proces spelen verdient het aanbeveling bij het 
onderzoek een full-time microbioloog op academisch (eventueel hbo) niveau 
in te schakelen. 

in het systeem om meer CH4 te verkrijgen en remming 

die anders zou ontstaan 'CH 2 4 gemaakt wordt. Hiervoor is 

2 
o 

Hoogachtend, 
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Samenvatting 

In deze haalbaarheidsstudie is aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om mare metalen die voorkomen in bagger- en 
rioolzuiveringsslib te ontsluiten door behandeling met goedkoop te produceren 
organisch zuur (melkzuur) eventueel gevolgd door bacteriële uitloging met behulp van 
Thiobacilli. 

De gegevens die er zijn over de wijze waarop de metalen chemisch zijn ingesloten in slib 
wijzen er op dat voor veel metalen goede resultaten zijn te behalen bij de voorgestelde 
methode. Voor de metalen Cd, Mn, Ni en Zn zal een groot deel ontsloten kunnen 
worden door aanzuring van het slib. Van de metalen Cr, Cu, Hg, Pb en Sn zal een 
kleiner deel op deze wijze gemobiliseerd worden. 

Er is onderzocht op welke wijze slib het beste kan worden voorbehandeld. Voor 
baggerslib is het aanbevelenswaardig dat voorafgaand aan de metaalontsluiting een 
scheiding van grove en fijne fractie tot stand wordt gebracht. Hiermee kan een 
aanzienlijke volumereductie worden bereikt van het te reinigen (fijne) slibmateriaai. Bij 
zuiveringsslib is het belangrijk dat er gedurende een periode goede doorluchting van het 
slib plaatsvindt, aangezien dit de efficiëntie van het aanzuringsproces sterk zal 
vergroten. 

Het is belangrijk dat er een standaard analyseprocedure wordt ontwikkeld op grond 
waarvan een goede kwalificatie van het te reinigen slib kan worden gemaakt. Er worden 
aanbevelingen gedaan waar onderzoek zich op korte termijn op zou moeten richten. 
Onderzoek naar diverse procesvariabelen, zoals benodigde hoeveelheden zuur, 
slibverblijftijd en ontwatering van het slib zal de hoogste prioriteit moeten hebben. 
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Hoofdstuk I 

Inleiding 

1.1 Zware metalen in bagger- en rioolzuiveringsslib 

Baggerspecie 

Sterk veronaeinigd haven- en rivierslib vormt een steeds omvangrijker milieuprobleem. 
De concentraties aan zware metalen en organische verontreinigingen zijn vaak dermate 
hoog dat het slib feitelijk als chemisch afval behandeld dient te worden. De concentraties 
aan zware metalen zijn vaak tientallen (en soms zelfs honderden) malen zo hoog als de 
natuurlijke gehalten. Sterk verontreingd slib (klasse IV) mag niet zomaar gestort 
worden. De komende jaren zal duidelijk worden weike locaties (onderwaterbodems) het 
sterkst verontreinigd zijn en gesaneerd moeten worden om te voorkomen dat al teveel 
zware metaien in de voedselketen terecht komen. 

Op dit moment wordt sterk verontreinigd slib gestort op speciale lokaties. 
Aangezien hiermee vanwgge het ruimtebeslag niet eindeloos doorgegaan kan worden is 
het van groot belang dat er alternatieve oplossingen worden gevonden. Deze moeten op 
de eerste plaats gevonden worden in het bestrijden van de vervuiiing bij de bron. Maar 
zelfs al zou dat van vandaag op morgen een feit fijn dan nog zullen we gedurende vele 
jaren geconfronteerd worden met slib dat al lange tijd geleden ernstig vervuild is 
geraakt. Er zullen dus op korte termijn reinighgsprocedé's ontwikkeld moeten worden, 
zodat het slib na behandeling zonder al te veel problemen gestort kan worden. Het 
verwijderen van zware metalen uit baggerspecie is echter geen eenvoudige zaak. Zware 
metalen zitten doorgaans stevig verankerd in het slib als gevolg van ailerlei fysische en 
chemische processen die in het slib zijn opgeueden. 

Zuiveringsslib 

Een andere groeiende afvalstroom is het zogenaamde zuiveringsslib dat als restprcduk 
ontstaat in rioolwatexzuiveringssinstaliaties (rwzi's). Het te zuiveren afvalwater is veelal 
een combinatie van huishoudelijk en indusmeel afvalwater en is vaak verontreinigd met 
zware metalen, welke geconcentreerd worden gedurende het zuiveringsprocedé en in 
hoge concentraties in het zuiveringsslib achterblijven. Zuiveringsslib wordt doorgaans 
verwerkt door anaërobe vergisting, indikking, stabilisatie, conditionering en tenslotte 
door ontwatering. Voor het verwerken van het slib tot een nuttig eindprodukt is de mate 
van verontreiniging van doorslaggevend belang. Bij toepassing in de land- en tuinbouw 

Biomhnologische uiiioging van zwals metalen uit baggerspecie deel Ilb: lireraaiumdenak 1988 1 
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als meststof of als grondverbeteraar moet voldaan worden aan de eisen met betrekking 
tot het gehalte aan bijvoorbeeld zware metalen. Steeds vaker blijkt dit slib dermate 
verontreinigd met zware metalen dat afzet in de landbouw niet mogelijk is. In 1980 
werd er 240.000 ton (droge stof) zuiveringsslib geproduceerd, waarvan 40% dermate 
verontreinigd was (met hoofdzakelijk zware metalen) dat het gestort of verbrand moest 
worden (Allessie er al. 1984). Ofschoon er sedert enige jaren een verbetering optreedt 
van de kwaliteit van het oppervlaktewater, waardoor het niveau aan zware metalen in het 
zuiveringsslib gedaald is, is de situatie nog geenszins bevredigend. 

1.2 Principe van microbiologische ontsluiting 

Saneringstechnieken 

De verwijdering van zware metalen uit slib bestaat in principe uit twee stappen: de 
mobilisatie van metalen uit het slib naar de waterfase en afscheiding van de 
gemobiliseerde metalen. Voor de mobilisatie van metaien worden momenteel fysisch- 
chemische methoden aangewend, bijvoorbeeld exaactie met sterke minerale zuren, zoals 
zoutzuur of zwavelzuur. Algemeen probleem bij deze methoden is dat er een nieuwe 
afvalstroom van minerale zuren wordt gecreëerd naast het feit dat het een kostbare 
techniek is. 

Een andere benadering is die weke gebruik maakt van micro-organismen om 
metalen uit slib te ontsluiten. Bepaalde bacteriën zijn in staat om onder specifieke 
omstandigheden organische zuren te produceren. Bekende voorbeelden daarvan zijn 
azijnzuur-, mierezuur-, barnsteenzuur- en melkzuurproducerende bacteriën. Ook zijn er 
bacteriën die de pH in hun milieu sterk kunnen verlagen door de productie van 
zwavelzuur uit gereduceerde zwavelverbindingen. Metalen komen dan in oplossing als 
gevolg van de lage pH én als gevolg van het feit dat ze vrijkomen uit de 
sulfideverbindingen waar ze vaak in opgesloten zitten. Dit proces wordt aangeduid als 
'bacteriële uitloging'. 

In deze studie is de haalbaarheid onderzocht om zware metalen uit verontreinigd 
bagger- en zuiveringsslib te ontsluiten met behulp van melkzuurproducerende bacteriën 
in combinatie met bacteriële uitioging. 

2 Biolcihnoiogirche miioging van zware mctalm uit baggerspecie decl IIb: lilctaaiumndemk 1988 
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INLEIDING 

1.3 Opzet haalbaarheidsstudie 

Deze haalbaarheidsstudie richt zich in eerste instantie op de mogelijkheid om zware 
metalen te mobiliseren uit slib met behulp van micro-organismen. De tweede stap, de 
scheiding van de waterfase en de slibdeeltjes is hier buiten beschouwing gelaten, 
ofschoon hieraan ook nog de nodige haken en ogen zitten. Het is bekend dat slib slechts 
tot 30-50% bezinkt en indikt, zodat ingedikt slib nog voor 50-70% uit water bestaat 

Voor deze studie is een uitgebreid literatuuronderzoek verricht, waarin de 
mogelijkheden zijn nagegaan om door verzuring (p1-I-verlaging) in combinatie met 
bacteriële uitioging, een belangrijk deel van de in bagger- en zuiveringsslib ingesloten 
zware metalen te ontsluiten. In chronologische volgorde komen in dit rapport de 
volgende items aan de orde: 

In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop zware metalen in 
baggerslib verankerd zitten, ook wel aangeduid als 'speciatie'. Daarbij wordt ingegaan 
zowel op het type bindingen dat in slib bij de binding van metalen betrokken is als hoe 
dat verschilt voor de diverse metalen. Deze informatie is essentieel om na te gaan wek 
deel van de metalen in principe mobiliseerbaar is. 
In hoofdstuk 3 komt deze kwestie van 'speciatie' aan de orde voor 
rioolzuiveringsslib. Deze wijkt gezien het sterk organische karakter van zuiveringssiib 
enigszins af van die in sedimentslib. 
in hoofdstuk 4 wordt beschreven weke ervaringen er zijn met het uitlogen van zowel 
bagger- als zuiveringsslib met chemische middelen (hoofdzakelijk minede zuren). Op 
grond van deze gegevens kunnen wat voorspellingen worden gedaan over de 
haalbaarheid van het gebruik van melkzuur om metaaiontsluiting tot stand te brengen. 
Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het principe van bacteriële utloging en weke 
ervaringen daarmee al zijn opgedaan bij het reinigen van slib. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de konklusies uit de vorige hoofdstukken op een rij 
gezet en worden aanbevelingen gedaan waar verder onderzoek zich op korte termijn op 
zou moeten richten. 

3 
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Hoofdstuk 2 

Speciatie van zware metalen in baggerslib 

2.1 Basale processen 

Van belang is de vraag in welke chemische fracties zware metalen zich in vervuilde 
sedimenten bij uitstek ophopen en of ze daar betrekkelijk eenvoudig weer uit te 
verwijderen zijn, bijvoorbeeld door verandering van de zuurgraad (pH) of de 
redoxtoestand (pE). Allereerst zal worden ingegaan op de basale processen die en rol 
spelen bij de speciatie van zware metalen in sediment 

Sedimentatie en reductie 

Zware metalen worden met rivierwater meegevoerd, gebonden aan het zwevend 
sediment en voor een kiein gedeelte opgelost in het water. Na sedimentatie vinden er een 
groot aantal chemische reacties plaats die bepalend zijn voor de vorm waarin de metalen 
uiteindelijk in het sediment voorkomen. Deze reacties treden in een bepaalde volgorde 
na elkaar op (Fig. 2.1). De in het poriënwater nog aanwezige zuurstof wordt na 
sedimentatie snel opgebruikt door aërobe bacteriën die de organische stof oxideren 
waarbij COz, azijnzuur en mierezuur vrijkomen. De redoxpotentiaal (pE) neemt 
hierdoor snel af evenals de pH. De met de organische stof geassocieerde zware metaien 
gaan hierbij in oplossing. Tevens kan er door de pH-daling desorptie plaatsvinden. 
hW+-hydroxiden en -oxiden worden gereduceerd tot Mn2+ en er vindt reductie plaats 
van nitraat. Bij verdere daling van de redoxpotentiaai worden ook de Fe3+-hydroxiden 
en oxiden gereduceerd tot Fez+, waarbij geadsorbeerde zware metalen vrijkomen. 
Daarna vindt reductie van het organische matenaal plaats waarbij N2 gas ontstaat. 
Vervolgens wordt SO42- gereduceerd waarbij H2S gevormd wordt. Het HzS reageert 
met de metalen die in oplossing zijn tot metaalsufiden. Daarna treedt methaanvorming 
op doordat inmiddels methaanvormende bacteriën actief geworden zijn. Het aanwezige 
Nz wordt omgezet in m+ en uiteindelijk wordt ook het H2 gefermenteerd. 

4 Bioachnologischc uiiioging van zware metalen uit baggcnpccie dcei IIb: lircraniumderwk 1988 
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S P E C J A T E Z W A R E M I N B A G G E R S L I B  

Fig. 2.1. Schematisch overzicht van de chemische omzettingen die plaats vinden na 
sedimentatie van gesuspendeerd materiaal (bron: RWS e.a 1983). 

-15 -10 -5 O +5 +10 +I5 +20 mv @E) 

-02-TedUctie- 
-- denihiñcatie -- m+ -> m2+ ----- 
- NOyreductie - 

F&3+ -> Fa+ 
--- reductie org. m a ~ -  
- SO42- reductie-- 
- CQ fmentatie- 
N2 -> NH4+--- 

- H2-femientatie -- 

De bindingsvormen van zware metalen veranderen dus nogal gedurende de 
reductieprocessen die na sedimentatie plaatsvinden en het geeft aan dat de speciatie van 
zware metaien in sediment sterk afhankelijk is van de redoxpotentiaai in het sediment. 
Over een klein traject in het bodemprofiel kan de redoxpotentiaal sterk afnemen. (bijv. 
van +I15 mV op O cm tot -75 mV op 10 cm diepte; Förstner & Patchineelam 1980). Dit 
heeft grote gevolgen voor de speciatie van de metalen op die verschillende dieptes. 

Bindingrnormen 

Een overzicht van alle bindingsvomen is gegeven in Tabel 2.1.1. 
Bij de speciatie van zware metalen in sediment spelen een zestal processen een 
belangrijke rol (Förstner & Wittmann 1981): 

a. fysische adsopie 
Fijne bodemdeeltjes met een goot  specifiek oppervlak (klei-mineralen, organische 
substanties en F e M  oxiden en hydroxiden) zijn in staat zware metalen te adsorberen 
als gevolg van intermoleculaire luachten (elecmstatische aantrekking, London-van der 
Waals krachten, etc.). Fysische adsorptie wordt gekenmerkt door het feit dat er 

5 



SPECIATIEZWAREMFTALENINBAGGERSLE3 

6 

Tabel 2.1.1. Overzicht van alle mogelijke bmdingsvormen van zware metalen in sediment 
(bron: Försmer & Wimann 1981) 

meraaidmger bindingswijze 

1. mineralen van sediment 

2. meiaalhydroxiden 
meraalcarbonaten 
metaalsulfiden 

inerte posities van de 
kristalroosters 
neerslagen ais gevolg 
van de overschrijding 
van het oplosbaarheid.spdukt 

3. hydroxiden en oxiden van PH fysische adsorptie 
Fe en Mn aniankelijk chemosorptie (uitwisseling H+) 

coprecipitatie 

4. organische stof 

5. calciumcarbonaat 

6. kleimineralen 

PH fysiche adsorptie 
aîñankelifi chemosorptie (uitwissehg H+, 

GOH en OH-gmqm) 
dieiatie 

PH fysische adsorptie 
afhankeiijk coprecipitatie 

PH fysische adsorptie 
afliankeiijk chemosorptie (uitwisseling 

H+, SiOH-, AIOH- en AI(0H)z- 
groepen 

wel binding is tussen ionen of moleculen met het deeltjesoppervlak, maar er vindt 
geen elektronenoverdracht plaats. De adsorptie is niet speciefiek, dw.z de krachten 
werken aitijd en overal. Fysische adsorptie-processen kunnen met de zogenaamde 
Langmuir- en Freundiich-isothermen beschreven worden. 

b. chemische adsorptie (kation-uitwisseling) 
Veel deeltjes met een groot oppervlak, zoals kleimineralen, ijzer-hydroxiden, amorfe 
silicaat zuren en organische substanties, zijn in staat om kationen uit waterige 
oplossingen uit te wisselen tegen equivalente hoeveelheden van andere kationen. Er is 
sprake van chemische binding tussen ionen of moleculen en het geladen oppervlak. 
Het mechanisme hierachter berust op de sorptie-eigenschappen van negatief geladen 
anion-plaatsen: SiOH-, Al(OH)2- en AlOH-groepen in kleimineden, FeOH groepen 
in ijzer hydroxiden en carboxyl- en fenolische OH-groepen bij organische 
substanties, tov positief geladen kationen. De som aan uitwisselbare kationen (CEC) 
wordt uitgedrukt in &equivalenten (meq/lûûg materiaal). 
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SPECIATIE ZWARE METALENIN BAGGERSLIB 

De uitwisselingscapaciteit van humuszuren is hoog in vergelijking tot Hei-mineralen. 
Dat betekent dat de aanwezigheid van organisch matenaal de CEC van een sediment 
aanzieniijk kan verhogen. 

De affiniteit van metalen mbt kaiionuihvisseling wordt o.a. bepaald door de valentie: 
Me3+ > Me2+ > Me+ 
Verder hebben zware metalen een grotere affiniteit dan de aardalkali of &ali metaien. 
De volgorde voor organisch materiaal is: 
Pb > Cu > Ni >Co >Zn > Mn 2 Ba > Ca > Mg > > K > Na 

Mbt klei-mineralen is de volgorde: 
Pb > Ni > Cu > Zn. 
Lood kan de andere metalen van de adsorptieplaatsen verdringen. Bij de adsorptie van 
zware metaien aan Hei-mineralen speelt de pH een belangrijke rol. &-ionen 
concurreren met zware metalen kationen. Onder exueem zure omstandigheden 
worden alie zware metalen verdrongen uit de complexen. 

c. precipitarie als hydroxiden, carbonaten en su&den 
Precipitatie reedt op ais gevolg van de overschrijding van een oplosbaarheids- 
prcdukt. Het oplosbaarheidsprodukt van een electrolyt is een evenwichtsconstante, 
gedefinieerd ais K v  

Ksp (van MX2) = [M2+] . w-12 (prcdukt van de molaire ionconcentraties) 
MX2 -> M2+ + 2X- 

De vorming van neerslagen van metaaihydroxiden gebeurt in verschillende vormen. 
De actieve vorm (ook wel aangeduid met amorphous) is een heel fijn kristallijne vorm 
die ontstaat uit sterk oververzadigde oplossingen. Deze vorm gaat heel langzaam over 
in de zogenaamde 'aged' vorm, welke meer stabiel is en ook wel wordt aangeduid als 
'inactive'. Ze worden ook wel gevormd uit oplossingen welke enigszins 
oververzadigd zijn. Voor ieder hydroxide geldt dat de minimum waarde van het 
oplosbaarheidsprodukt ligt tussen een pH van 9 en 12. Een verlaging van de pH 
vergroot de oplosbaarheid. Bij een pH van 4 gaan de hydroxiden meestal geheel in 
oplossing. 

7 



Onderwaterbodems zijn relatief rijk aan sulfiden als gevolg van de reductie van 
sulfaat. De reducerende omstandigheden blijven gehandhaafd, zelfs als er zuurstof 
aanwezig is in de waterkolom daarboven. Metaien vormen met sulñden zouten welke 

Tabel 2.1.2 Negatieve logaritmen van de oplosbaarheidsprodukten van metaai- 
hydroxiden, -carbonaten en -sulfiden (pH=7 bij 25 oC; bron: Förstner & Witunann 
1981) 

SuLíidcs -log Klp 

MnS (pink) 9.6 
MnS (green) 12.6 
CdS 27.8 
FeS 17.2 
PbS (griena) 27.5 
COS ialphal 20.4 
COS (beu) 24.7 
ZnS íwuai ie )  21.6 
ZnS (rphakitc) 23.6 

Nis (plmnu) 25.7 
NiS ialpha) 18.5 

Hydroxides -log K- 

Mn(OH), (agcd) 10.9 
MniOH), ícryrt.) 127  
CdíOH), (aged) 14.4 

PbO + H,O (red) 15.3 
Co(OH), (blut) 14.2 
CoiOH), (pink. agcd) 15.7 
ZníOH), iarnorphour) 15.5 
ZnO + H,O Bged) 16.8 

FeiOH), (aged) 15.1 

Ni(OH), iacirvc) 14.7 
NiíOH), (iged) 17.2 

Cu0 + H,O (tenonte) 20.5 

FcíOH), íagcd) 39.1 

Cu0 + H,O (active) 19.7 

HgO+H,O í r d )  25.4 
GíOH), ( n g e d )  31.4 

Carbonarei -log K,p 

MnCO, 10.2 

FcCO, 10.5 
CdCO, 11.3 

PbCO, 13.1 
CoCO, 12.8 

ZnCO, 10.8 

NiCO, 6.9 

9.6 

vrijwel onoplosbaar zijn bij een neutrale pH. Fe-, Mn- en Cd-sulfide gaan wij 
gemakkelijk in oplossing bij lage pH, terwijl Ni- en Co-sulfide veel moeilijker in 
oplossing gaan. Cu-, Pb- en Hg-sulfide gaan alleen in oplossing in aanwezigheid van 
oxiderende zuren, zoals salpeterzuur (Förstner & Wittmann 1981). 

De oplosbaarheid van carbonaat zouten met zware metalen is sterk afhankelijk van de 
partiele CO2-druk. Een verhoging van de CO2 -druk leidt tot de vorming van 
bicarbonaat 
M e m C e  + H20 + Co;! -> Me2+ + 2(HC@)- 

Neerslagvorming van hydroxiden, sulfiden en carbonaten in een waterig systeem 
(zuiveringsinstallatie, sediment) treedt op als het oplosbaarheidsprodukt wordt 
overschreden. Daarbij spelen veel omgevingscondities een rol die met elkaar in 
interactie kunnen treden (pH, partiële Co;!-&, redoxpotentiaal, etc.), hetgeen tot 

8 Biotechnologirche uitloghg ~m zware metalen uit baggerspecie deel IIb: LiIeraNuraidenoek 1988 
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uitdrukking wordt gebracht in zogenaamde Eh-pH diagrammen. De meest belangrijke 
elementen die de neerslagvorming van zware metalen bepalen zijn H, O, C en S 
(carbonaten, sulfiden en hydroxiden). 

d. coprecipitarie mei carbonaten, FelMn oxiden en surfirin 
Coprecipitatie treedt op als een metaal wordt neergeslagen samen met een ander 
metaal, waarvan het oplosbaarheidsprodukt verschreden is. Er kan coprecipitatie 
plaatsvinden met carbonaten (Patchineelam 1975) Fe/Mn oxiden (Groth 1971) en 
sulfiden (Jenne 1976). Met name de Fe/Mn-oxiden spelen een belangrijke rol bij de 
coprecipitatie van zware meiaien (Lee 1975; Förstner & Patchineelam 1980). 

e. comp1exm.e 
Aile metalen kunnen complexen vormen met bepaalde ionen of moleculen (liganden). 
In de meeste gevallen worden er covalente bindingen gevormd tussen het centrale 
metaalion en de liganden (Jgrgensen & Jensen 1984). Er zijn altijd meerdere liganden 
aanwezig waardoor er competitie optreedt om het metaalion. Voorbeelden van 
anorganische liganden zijn chloride, ammonia, orthofosfaat en nitraat. Organische 
verbindingen (waaronder huminen, huminezuren, fulvinemen en andere organische 
zuren) hebben ook sterk vermogen om complexen met metaaiionen te vormen. Ze 
hebben een hoge mate van selectiviteit voor divalente kationen (veel groter dan voor 
monovalente kationen). Bovendien is de affiniteit voor zware metalen groter dan die 
voor aardalkali en alkali metaien, hetgeen tot uitdrukking komt in de volgorde van 
complexconstanten Pörstner & Wittmann 1981): 
Hg > Pb > Cu > Ni >Co > Zn > Cd > Fe Mn > Ba > Ca > Mg > z K > Na 

f. incorporatie in kristaiiene m'neraien 
Een deel van de metalen zit ingesloten in de Mstalroosters. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat metalen kunnen voorkomen als: 
1. M e  vrij ion 
2. ML: als opgelost complex van Cl-, HCO3-, CO3-, OH-, of ais complex met een 
organische verbinding 
3. Maas: geadsorbeerd aan vast anorganisch (Wei, oxiden, hydroxiden) of organisch 
materiaal (i~umus). 
4. Mpre: als precipitaat van hydroxiden, oxiden, sulfiden, carbonaten, fosfaten, sulfaten 
of als coprecipitaat van oxiden, sulfiden en carbonaten. 

9 
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5. Mmh: als mineraal ingesloten in laistaliene shucturen. 
De bepaling van de verdeling van metalen over deze fracties (chemische fractionering) 
wordt in detail behandeld in paragraaf 2.3. 

Vervuiling van sediment met mare metalen 

Zware metalen worden via het rivierwater meegevoerd, gehecht aan het gesuspendeerde 
materiaal (zwevend slib). Vanwege een verschil in oxidatie-toestand tussen rivierwater 
in vergelijking tot sediment is de chemische fractionering in gesuspendeerd materiaal en 
vers afgezet (nog niet gereduceerd) sediment verschillend van &e van volledig 
gereduceerd sediment. Het belangrijkste verschil is het voorkomen van de Fe/Mn- 
oxiden in gesuspendeerd slib, welke als belangrijke hechtplaats ('scavenger') voor 
zware metalen optreden (Lee 1975). Bij een verlaging van de redoxpoteniaal in 
gesedimenteerd slib worden de Fe/Mn-oxiden instabiel en vallen uiteen. Het Fe komt 
voor het grootste deel terecht in sulfiden, terwijl het Mn overwegend overgaat in 
carbonaten, vanwege de betere oplosbaarheid van MnS (zie tabel 2.1.2). De zware 
metalen die door adsorptie of coprecipitatie aan de FeíMn-oxiden verbonden waren 
worden herverdeeld over de andere fracties (sulfiden, carbonaten en organisch 
materiaal). 

Er zijn vele omgevingscondities van invloed op de fracties in het sediment die 
worden vemjkt met zware metalen in het geval van vervuiling door menselijke 
activiteiten. Dat zijn de hoeveelheid ijzer en carbonaat die in oplossing zijn en dus 
beschikbaar zijn voor chemische reacties, de saliniteit, de pH en de 
redoxomstandigheden. Coprecipitatie met carbonaten kan een belangrijke 'si& zijn; dit 
geldt met name voor Cd en Zn (Försmer & Wittmann 1981). Het treedt op in die 
gevallen waar andere substraten in mindere mate voorkomen. In een organisch rijke 
omgeving speelt de complexatie met organische substanties een belangrijke rol. Onder 
bepaalde omstandigheden kan er flocculatie (deeltjesvorming) optreden van Fe, Al en 
organo-metaal complexen (Eckert & Sholkovitz 1976). 

2.2 Deeltjesgrootte verdeling en m a r e  metalen 

Sediment bestaat in hoofdzaak uit de bestanddelen: kwarts, feldspaat, carbonaten, 
organisch materiaai en kieiddeeltjes. Zware metalen komen met name voor in de fijnere 
deeltjes (< 63 l m )  in het slib. Bij het vaststellen van de deeltjesgrcate verdeling in slib 
worden doorgaans drie fi-acties onderscheiden: 
kieifractie: < 2 p, leemfractie: 2-63 pm, zandffactie: > 63 p 
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Fig. 2.2.1 Lineair verband tussen metaal gehalten en 
procentuele fractie < 16 micron in Eems sediment 
(bron: De Groot & AiIersma, 1975) 

2 
Mn x10 i ug/g 
Cu x 2 :wg 

Er bestaat meestal een lineair verband tussen de fractiegrootte en de metaalgehalten van 
de vaste deeltjes in het slib (Försmer 1981; Försmer & Wittmann 1981; De Groot en 
Allersma 1975). in Fig. 2.2.1 is dit duidelijk te zien. Hiervan kan gebruik gemaakt 
worden bij het reinigen van slib. Met behulp van hydrocyclonen kan de zandfractie 
worden afgescheiden waarin niet of nauwelijks zware metalen worden aangetroffen. 
Daarmee kan in gunstige geval een aanzienlijke volume-reductie worden bewerkstelligd 
van het te reinigen slib. 

2.3 Chemische fractionering 

Bij het bepalen van de chemische fractionering van metaien in sediment wordt gebruikt 
gemaakt van bepaalde extractieschema's, waarbij een monster achtereenvolgens 
behandeld wordt met reagentia van oplopende uitloogsterkte. Deze methoden zijn 

Biowduiologirche uidoging V M  ZWBR metalen uit baggerspcie deel IIb: Liweraaiurmderroek 1988 11 
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afkomstig uit de bodemkunde (Kitano er al. 1981). Daarbij wordt een verband 
verondersteld tussen een bepaalde uitloogstap en de k c t i e  metaien die op een bepaalde 
manier gebonden is. Echter, er moet met na& worden opgemerkt dat de verschillende 
exmctie procedures die in dit verband gebruikt worden niet zo selectief werken ais vaak 
wordt voorgesteld. Bij elke stap kan readsorptie van de metaien aan het slib optreden 
(Rendeli er al. 1980). Bovendien zijn allerlei factoren ais extractieduur, temperatuur en 
verhouding vaste stof/vloeistof van grote invloed op het verloop van de extractie 
(Tessler er al. 1979). Saiomons en Förstner (1980) hebben de volgende standaard 
mediode voorgesteld: 

(i) uitwisselbare kactie: 
1 M  AC. Met dit middel komen metalen wij, die grotendeels op adsorptieve 
wijze (fysisch en chemisch) gebonden zijn aan het sediment 

0.04 M NH20H.HC1 in 25% HOAc, pH 2. Met dit reagens komen metalen vrij die 
gebonden zijn aan hydroxiden en oxiden van Fe en Mn, aan carbonaten en aan 
sulfiden. 

0.02 M HNO3 @H 2) plus 30% H2@ 

HF:HC104 mengsel (5:1, v/v). Met dit sterke reagens komen die metaien wij, die 
ingesloten zijn in de kristalsnuktuur van primaire of secundaire mineralen. 

Er zijn inmiddels vele studies vemcht naar de chemische fractionering in sedimenten 
(zie bijvoorbeeld Nissenbaum 1972, 1974; Gibbs 1973; Gupta & Chen 1975; 
Patchineelam 1975; Förstner er UZ. 1981). Enkele literatuurgegevens zijn samengevat in 
Fig. 2.3.1. en Tabel 2.3.1 

(U) gemakkelijk reduceerbare fractie: 

(ui) organisch gebonden: 

(iv) residue fractie 

Biotcchnologische ukloghg van zware meralen uit baggerspie deel IIb: l i tetatuuadenak 1988 
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Fig. 2.3.1. Chemische fractionenng van zware metalen in vervuild haven- en 
rivier-sediment (bron: Gupta & Chen, 1975; Patchineelam, 1975). 

LOS ANGELES 
HARBOR 
(GUPTI ANO CHEN.1S751 

E i b i n g . a b k u t * x i .  

RHINE RIVER 
(PATCWINEELbM ,1975 1 

Ei- ution 

H U n p . * S " U ~  

-m 
k l H - H y d m x i d . .  

0 htflhl. 

Mn Fe Ni Co Cr Cu Pb in Cd 

Tabel 2.3.1. Speciatie (fractie in W) en totaal gehalten @pm) van zware metalen in het 
relatief schone Eems estuariumsediment @-E) en het sterk vervuilde Rijn riviersediment 
(R-R) (bron: Fömmer 1981). 

flactie Ni Cu zn Pb cd 
- 

E-E R-R E-E R-R E-E R-R E-E R-R R-R 

uitwisselbaar 3 6  2 1  2 9 e1 3 18 
CahnatEaI 10 13 19 28 31 37 35 52 38 
Fe/Mnoxidhydr. 43 48 37 35 38 45 44 35 24 
organisch/sulfiden 6 3 3 4  3 e1 cl c1 6 
midue 38 40 39 32 26 9 20 10 14 

totaal @pm) 42 84 26 2û9 227 922 €6 144 9.9 

13 
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Tabel 2.3.2 Gemiddelde gehalten aan zware metalen in de 4 onderscheiden fracties, 
uitgedrukt in 9% van de totaalgehalten in het afgezette sediment (0-5 cm) van het 
Ketelmeer (K) en het IJsselmeer (Y)( Bron: RWS 1983). 

meraal uitwisselbaar eenvoudig organisch r&dw 
reduceabaar gebonden fractie 

K Y K Y K Y K Y 

cd 11.5 8.5 80.6 54.8 6.8 <5.0 1.2 35.0 
cr 0.2 c0.7 16.2 41.0 39.0 18.7 44.1 >73.9 
Cu 0.5 1.0 39.7 44.2 35.4 18.9 24.4 36.0 
Ni 3.2 2.9 27.5 22.4 21.1 19.3 48.1 55.5 
Pb 1.4 1.6 18.9 79.8 14.1 7.0 5.1 12.2 
zn 8.8 8.0 71.3 70.6 13.1 9.2 6.1 12.8 

De chemische fractionering kan sterk wisselen per sediment en is heel verschillend per 
metaal. Enkele algemene conclusies die op basis van de literatuur gegevens gemokken 
kunnen worden zijn: 
- de uitwisselbare fractie is veelal klein (e 10%) en alleen bij Cd en Zn van enige 
betekenis 
-in sediment wat niet geheel gereduceerd is vormen Fe/Mn-oxiden een belangrijke kink' 
voor zware metalen 
- in gereduceerd sediment zijn de Fe/Mn-oxiden instabiel en vailen uiteen. Daardoor 
wordt het aandeel van andere fracties (sulfiden, carbonaten, organisch materiaal) 
belangrijker 
- de residue fractie is sterk verschillend per metaal en weerspiegelt deels de 
vemjkingsgraad van een metaal ten gevolge van menselijke invloed, bij toenemende 
vervuilingsgraad neemt de residue fractie af. 
Voor de afzonderlijke metalen kan het volgende worden gekonkludeerd: 
- de metalen Cd, Pb en Zn komen overwegend voor in de gemakkelijk reduceerbare 
fractie. 
- Cd, Zn en in minder mate Ni zijn het eenvoudigst te exh-aheren. Cd en Zn komen vaak 
in belangrijke mate voor als carbonaten. 
- Pb, Cr en Cu zitten met name in de hcties die moeilijk exh-aheerbaar zijn. 
waarbij Cu wordt meer dan enig ander metaal gevonden in de (dode) organische factie: 
Cr komt in sediment voor een aanzienlijk deel voor als Cr-hydroxide vanwege het lage 

oplosbaarheidsproduk$ een ander belangrijke deel is gebonden aan de organische 
fractie; 
Pb zit waarschijnlijk ook ingesloten in stabiele organische complexen 

Bictechnologische "loging van zware meden uit b a g g e n e s  &cl IIb: LirsrdIuurgidsnosk 1988 
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- Hg is voor een groot deel aanwezig geadsorbeerd aan het organisch materiaal. Een 
klein deel komt voor als methyl-kwik (zie verder paragraaf 2.4). 

2.4 Methylverbindingen 

Veel micro-organismen die in het slib aanwezig zijn hebben het vermogen om 
metaalionen te methyleren (Jensen & Jernelöv 1969; Saxena & Howard 1977). Dit 
wordt in het algemeen beschouwd als een van de detoxifcatie-mechanismen waarover 
zij beschikken. Veel alkyimetalen zijn namelijk vluchtig, waardoor ze verdwijnen uit de 
direkte omgeving van de micro-organismen. Methylering is bekend bij Hg (Fagersuöm 
& Jernelöv 1971), As, Se (Cox & Alexander 1973), Pb (Wong er al. 1975) Au, Sn, Pd 
(Wood 1975) en waarschijnlijk ook bij Cd (Huey er al. 1975). In sedimentslib komt van 
de voornoemde metalen een deel voor in de vorm van organo-metaal verbindingen. Er 
zal met name worden ingegaan op de methylering van Hg, omdat daar verreweg het 
meest over bekend is, samenhangend met de uitgebreide schaal waarop kwikvervuiling 
in het milieu voorkomt 

Organo-meraal verbindingen in sediment 

Biologische methylering van kwik leidt tot de vorming van zowel monomethyl- 
(CH3Hg+) als dimethyl-kwik (CH3HgCH3). Het gebeurt zowel onder aërobe als 
anaërobe omstandigheden, ofschoon onder aërobe omstandigheden de methylering 
sneller verloopt (Bisogni & Lawrence 1975). De omgekeerde reactie 'demethylering' 
vindt ook plaats, en zou met name onder anaërobe omstandigheden goed verlopen 
(Försmer & Wittmann 1981). 

Overigens zijn er aanwijzingen dat gemethyleerde kwikverbindingen doorgaans 
slechts een zeer klein percentage uitmaken van het totaai aanwezige kwik in sediment. 
Andren en Haniss (1973) bepaalden dat in vervuild (estuarien) sediment de methylkwik 
verbindingen niet meer dan 0.07% uitmaakten van het totaal aanwezige kwik @ij totaal 
gehalten kwik van 80-600 ng g-1 sediment). Vermoedelijk hangt dit samen met de 
anaërobe omstandigheden. 

Ook voor Pb zijn er aanwijzingen dat methyl verbindingen (mmethyl- en 
tetramethyl-lood) slechts een zeer gering gedeelte (< 0.05%) uitmaken van het totaal 
aanwezige Pb (Thompson 1981). 

15 
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Methylering en pH 

De invloed van de pH van het sediment op de methylenng verschilt per metaai (Baker et 
al. 1981): 
Hg: de methylering van kwik treedt op bij een pH 5.5-6.5 
As: bij arseen vindt methyleruig plaats bij pH 3.5-7.5 
Se: de methylering van selenium treedt op bij pH 3.5-7.5 

Verder geldt voor kwik dat bij een neutrale pH er met name mono-methyl-kwik 
geproduceerd wordt en slechts in geringe mate het vluchtige dimethyl-kwik. De pH 
heeft effect op de ligging van het evenwicht tussen monomethyl <-> dimethyllcwik. Bij 
een verlaging van de pH verschuift het evenwicht naar monomethyl-kwik (Fagerström 
& Jernelöv 1972). Bij een pH < 5.6 is dimethyl-kwik instabiel en wordt mono-methyl 
kwik gevormd. 

Interakties met sulfide 

Als sediment rijk is aan sulfiden zal groot deel van het kwik voorkomen als HgS, 
vanwege het buitengewoon lage oplosbaarheids-produkt van HgS (ca. 10-53). 
Methylering van Hg-sulfide is mogeiijk al verloopt deze reaktie veel wger dan wanneer 
kwik als kation (Hgz+) aanwezig is (Fagerström & Jernelöv 1971). Verder is H2S 
buitengewoon effectief in het omzetten van monomethyl-kwik in dimethyl-kwik en in 
het omzetten van organo-lood verbindingen (Wood 1984): 

HzS + 2CH3Hg+ -> (CH3)zHg + HgS 
2(CH3)3Pb+ + H2S -> (CH3)4pb + (CH3)2PbS 

Interakries tussen H g  en Fe 

In de aanwezigheid van grote hoeveelheden Fe zal het oplosbare Hg2+ worden omgezet 
in Hgo; gedurende dit proces wordt er Fe-oxide gevormd hetgeen een effectieve 
coprecipitator is van Hg-ionen. Bovendien reduceert Fe methylkwik tot Hgo. IJzer 
vijlzel in sediment is een effectieve baniere tegen de vorming van methyl-kwik 
verbindingen (Förstner & Wittmann 1981, p156). 

16 Biotechnoiogirche uiiiop.ig van zware metalen uit baggerspk dccl Ilb: ùteraluumderzcek 1988 
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2.5 Remobilisatie van zware metalen 

Er zijn diverse factoren van invloed op de remobiiisatie van zware metalen uit sediment: 

1. verlaging van de pH 
Een verlaging van de pH leidt tot het in oplossing gaan van met name carbonaten en 
hydroxiden, waarbij metaaiionen vrijkomen. Ook de metalen die geadsorbeerd zijn 
(fysisch of chemisch ) kunnen onder invloed van pH veranderingen geremobiliseerd 
worden. 'Aanzuringsexperimenten' laten zien dat bij verlaging van de pH Cd en Zn 
goed mobiliseerbaar zijn, Pb en Cu wat minder goed en Co, Ni en Cr slecht (Försmer 
1981). 

2. verandering van de redoxpotentiaal 
Bij toename van de reductieve omstandigheden gaan de hydroxiden in oplossing, 
waarbij een deel van de ge.ïncorporeerde of geadsorbeerde metalen in oplossing gaan. 
Bovendien worden de Fe/Mn oxiden instabiel @uchart et ai. 1973). waardoor de 
metalen die geadsorkrd of gecoprecipiteerd zijn in oplossing gaan (Morgan & Stumm 

1964). Tegelijkertijd worden er suiñden gevormd die een belangrijk deel van de metalen 
weer doen neerslaan als metaaisulfiden. 

3. oxidatie van organisch materiaal 
Afbraak van het organisch materiaal leidt tot het in oplossing gaan van de geassocieerde 
metalen. Dit gebeurt onder natuurlijke omstandigheden in estuariene gebieden, waar 
rivierwater in kon& komt met het veel zuurstoñijkere zeewater. Een groot deel van de 
organisch verbindingen voorkomend in het gesuspendeerde materiaal wordt versneld 
afgebroken waardoor de metalen in ionvom vrijkomen Quinker & Nolting 1978). Ook 
onder invloed van microbiële activiteit kan afbraak van organisch materiaal opueden. 

4. methyleringsrea!des 
ALkylatie van metalen als Hg, As en Se kunnen leiden tot organo-metaalverbindgen 
die vluchtig zijn en daardoor uit het sediment kunnen vrijkomen. Voor Hg zijn deze 
reakties het meest uitgebreid onderzocht. 

5. ionsterkte 
Hoge concentraties aan alkali- en aardalkali-metalen (zoals Na+ in zeewater) kunnen 
geadsorbeerde metaalionen verdringen (desorptie). Voorbeelden van dit proces kunnen 
worden gevonden in de het estuariene milieu waar rivier- en zeewater met elkaar 

Biocechnologischc uitbging van zware meden uit baggcnvic deel IIb: iiienwumdenock 1988 17 
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vermengd raken (De Groot & Allersma 1975; Van der Weijden et al. 1977; Olsen et al. 
1982). 

6. tmperanw 
Toename van de temperatuur leidt in het algemeen tot een afname van de adsorptie. 
Daardoor kunnen metalen in oplossing gaan (RWS e.a. 1983). Oplosbaarheids- 
prcdukten (van neerslagen) nemen in het algemeen ook toe met de temperatuur. 

7 .  synthetische complexerende agentia 
Het gebruik van ionenwisselaars; door hun hoge stabiliteitsconstanten worden er 
stabiele komplexen gevormd met zware metaien, die gebonden zaten aan het sediment. 

8. vergisting van het slib 
Gommers er al. (1982) hebben experimenten uitgevoerd met het anaëroob vergisten van 
slib. Zonder specifieke behandeling van het slib konden ze bij kamertemperatuur na 60 
dagen nog geen methaanvorming waarnemen. Bij 30 oC trad na een lag-fase van 30 
dagen methaanproduktie op (0.033 mi CQ g-1 droog slib). Na toevoeging van acetaat 
of formiaat uad onmiddellijk methaanvorming op. Dit wijst er op dat er weliswaar 
methaanvormende bacteriën in het slib aanwezig zijn maar dat afbraak van het organisch 
materiaal in de acidogene fase sneiheidsbeperkend is. 
Gezien de traagheid waarmee dit proces verloopt komt dit niet in aanmerking ais 
mogelijkheid voor het mobiliseren van zware metalen in veronueinigd slib. 

2.6 Conclusies 

1. Ten aanzien van de speciatie (chemische fractionering) van metalen in baggerslib 
kan worden gekonkludeerd dat metalen in hoofdzaak in zes fracties voorkomen: 
-wateroplosbare en uitwisselbare fractie. Deze fractie is doorgaans zeer klein en 
bedraagt alleen bij Cd en Zn enkele percentages van de totale hoeveelheid. 
-de cabnaatfractie. Een groot deel van de metaien kan in de vorm van carbonaatzouten 
of als coprecipitaten van carbonaten in het slib aanwezig zijn. 
-sulfidedractie. Een aanzienlijk deel van de metaien kan voorkomen in de vorm van 
metaalsulfiden. Dit hangt sterk af van de redoxpotentiaal van het slib. 
-Fe/Mn hydroxiden en oxiden. Een aanzienlijk deel van de zware metalen kan gehecht 
zijn aan deze fractie. Overigens is het voorkomen van Fe/Mn hydroxiden en oxiden 
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sterk afhankelijk van de redoxpotentiaal. in gereduceerd slib zijn deze verbindingen 
instabiel. 
-organische stof. Veel zware metalen kunnen geassocieerd zijn aan de organische 
substanties die in het slib aanwezig zijn via fysische of chemische adsorptie of door 
complexatie. Dit geldt met name voor metalen als Cu,  Cr, Pb en Hg. 
-De residue fractie. Deze fractie vertegenwoordigt de metalen die ingesloten zitten in de 
kristalstruktuur van primaire of secundaire mineralen. Metalen die door menselijke 
activiteit in het slib terecht zijn gekomen komen doorgaans niet in deze fractie terecht 

2. Hoe de metalen in het slib voorkomen verschilt sterk per metaal, maar is sterk 
afhankelijk van de zuurgraad van het slib en de reductie-oxidatie toestand. 

3. Methyl-verbindingen van metalen als Hg, As, Se en Pb maken in sedimenten 
doorgaans maar een zeer klein gedeelte (< 0.07%) uit van de totaal aanwezig 
metaalconcenuaties . Bij pH < 3.5 treedt bovendien geen methylenng meer op. Het 
voorkomen van metalen als sulfiden verlaagt verder dat deel van de metalen weke voor 
methylerhg beschikbaar zijn. 

4. Mobilisatie van metalen wordt door een groot aantal factoren be'ïnvloed: 
-ionensterkte. De fractie die door adsorptie aan het slib gehecht is (kleideeltjes, humus, 
Fe/Mn hydroxiden en oxiden) kan door verdringing met andere kationen (zoals Na+ of 
m+) uit het slib gemobiliseerd worden. 
-pH. Bij een lage pH gaan de carbonaten in oplossing. Dit kan een aanzienlijke 
mobilisatie van metalen tot gevolg hebben. Ook kan een deel van de metalen die 
geadsorbeerd voorkomen door de overmaat aan H+-ionen verdrongen worden van de 
bindingsplaatsen. De meeste sulfiden zijn onoplosbaar in zuren. Dit geldt met name 
voor Cu-, Hg- en Pb-sulfiden en in mindere mate ook voor Co- en Ni-sulfiden. Cd- 
sulfide is redelijk goed zuuroplosbaar. 
-verandering van de redoxpotentiaal. Bij een verhoging van de oxidatietoetand van het 
slib door beluchting d e n  de sulfiden oxideren. Dit is overigens een proces dat zeer 
langzaam verloopt. Ook kunnen er Fe/Mn hydroxiden en oxiden gevormd worden 
weke als belangrijke kink' optreden voor zware metalen. Dit laatste proces is veruit het 
belangrijkst. Verhoging van de oxidatie toestand van het slib zal dus in het algemeen 
niet leiden tot een mobilisatie van metalen. Bij een verlaging van de redoxpotentiaal 
vallen de Fe/Mn oxiden uiteen. De metalen kunnen dan echter overgaan naar de fractie 
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van de onoplosbare metaalsulfiden. Reductie zal dus ook geen mobilisatie tot gevolg 
hebben. 
-de aanwezigheid van sterk complexerende stoffen. Bepaalde liganden die een grotere 
complexiteitsconstante hebben zijn in staat metalen uit bestaande complexen te 
verdringen. Dit kunnen zowel anorganische (Cl-, NOy) als organische ionen of 
moleculen zijn (acetaation, iactaation, EDTA, NTA, etc. ) 
-afbraak van sulfiden kan onder aërobe omstandigheden aileen goed gebeuren door 
microbiële oxidatie mbv Thiobacilli (T. thiooxidans en T. ferrooxidans) waarbij een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen direkte oxidatie van sulfiden of indirekte 
oxidatie via Fe3+ ionen die door T. ferrooxidans onder aërobe omstandigheden kunnen 
worden gecreëerd uit F&+-ionen. Dit proces,wat bekend staat als bacteriële uitloging, 
veroorzaakt door de vorming van zwavelzuur een grote pH-verlaging welke als zodanig 
metalen mobiliseert (m.n. carbonaten; zie verder paragraaf 4.3). 
-afbraak van organisch materiaal. Dit gebeurt ais de omstandigheden voor microbiële 
afbraak verbetert worden, bijv. door aëratie van gereduceerd slib, of verhoging van de 
temperatuur. 
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Hoofdstuk 3 

Speciatie van zware metalen in zuiveringsslib 

3.1 Basale processen 

Zware metalen, voorkomend in het rioolwater (meestal een mengsel van huishoudelijk 
en industrieel afvalwater) raakt in zuiveringsinstallaties geconcentreerd in het 
zuiveringsslib (Cheng etal.  1975). Zuiveringsslib kan worden ingedeeld in primair slib, 
secundair slib, geactiveerd slib en anaëroob vergist primair, secundair of geactiveerd 
slib. Het type slib heeft grote invloed op de speciatie van de metalen (zie paragraaf 2.1 
voor een wat meer uitvoerige beschrijving van basale processen). 

De volgende processen spelen een rol bij de speciatie van metalen in zuiveringsslib 
(Stover er al. 1976): 
1. fysische adsorptie 
2. kationuitwissehg (chemische adsorptie) 
3. komplexvorming en chelatie (organisch gebonden; intra- of exmceliulair) 
4. vorming van neerslagen (m.n. carbonaten en sulfiden) 

Adrorptie fisisch en chemisch) 

Het proces van adsorptie speelt een belangrijke rol bij de metaalbinding in 
zuiveringsslib. Met name de chemische adsorptie door organische functionele groepen 
kan aanzienlijk zijn (Gould & Genetelli 1978,1984). Dit proces is sterk pH-afhankelijk 
&-ionen en metaaiionen konkurreren om dezeifde adsorptieplaatsen. 

Neerslagvorming 

Bij de vorming van neerslagen speelt de pH en de redoxpotentiaal een cruciale rol. Bij 
hoge pH kunnen de carbonaten een aanzienlijk deel van de metalen doen neerslaan. 
Voor wat betreft de oxidatie-reductietoestand van het slib kan worden opgemerkt dat bij 
anaërobie de metalen kunnen neerslaan in de vorm van sulfiden. Oxidatie van het slib 
doet sulfiden slechts langzaam oxideren tot sulfaten, waarbij de metalen weer als ion 
vrijkomen. 
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Organisch gebonden 

In zuiveringsslib neemt het organisch materiaal een belangrijke plaats in bij de binding 
van zware metalen. Metalen worden in de zuiveringssinstallatie opgenomen door de 
levende biomassa en komen op die manier terecht in de organische fractie. In 
geactiveerd slib zijn er bovendien veel extracellulaire polymeren aanwezig, zoals 
polysacchariden, eiwitten, ribonucleïnezuren, en deribonucleïnezuren (Brom & Lester 
1979). Deze bezitten vele functionele groepen die als bmàingsplaats kunnen optreden 
voor zware metalen (Cheng er al. 1975). De bindings capaciteit van zuiveringsslib 
verschilt sterk per metaal (zie paragraaf 3.2). In het algemeen neemt de 
bindingscapaciteit toe met toenemende pH (Cheng er al. 1975). Bij verdere pH stijging 
ontstaan er hydroxide-neerslagen. 
Over het voorkomen van gemethyleerde metalen in zuiveringssiib is niets bekend 
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3.2 Chemische fractionering 

De wijze waarop de zware metalen verdeeld zijn over de verschiliende fracties is sterk 
afhankeiijk van het type slib: niet vergist primair, secundair of geactiveerd slib en 
anaëroob vergist (primair, secundair of geactiveerd) slib. De hoogste concentraties aan 
zware metalen komen in het algemeen voor in vergist geactiveerd slib (Jenkins er al. 
1981).Verder zijn parameters van belang als pH, temperatuur, de oxidatie- 
reductietoestand van het slib, de aanwezigheid van complexerende stoffen en de 
concentraties aan iiganden (Lake er al. 1984). Metaalspeciatie in zuiveringssiib is door 
diverse onderzoekers onderzocht (Jenkins & Cooper 1964; Berrow & Webber 1972; 
Bloomfield & Pruien 1975; Lagerwerff er al. 1976; Stover er al. 1976). 

De sequentiele extractieprocedure bestaat bij zuiveringsslib uit de volgende stappen (zie 
bijv. Lake er al. 1984; Stover er al. 1976): 
a. 1 M m 0 3  : uitwisselbare fractie 
b. O. 1 M EDTA : carbonaten 
C. 1 M H N O ~  : sulfiden 
d. O. 1 M N e 2 0 7  : organisch gebonden 
e. 0.5 M KF : geadsorbeerd 

Sequentiele extractieprocedures brengen slechts arbitraire scheidingen teweeg tussen de 
verschillende fracties waarover de metalen verdeeld zijn (Lake er al. 1984). Geen enkel 
exnactiemiddel werkt geheel selectief op slechts één bepaalde metaalvorm (Stemtt & Lester, 
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1980; zie ook 2.3). Soms worden deels ook andere fracties geextraheerd, zoals bij 
NaqPzO7, gebruikt bij de extractie van organisch gebonden metalen. Daarbij worden deels 
ook Pb-carbonaat en Pb-sulfiden geextraheerd. Ook kan het voorkomen dat binnen een 
bepaalde fractie het ene metaal beter geextraheerd wordt dan het andere. EDTA bijvoorbeeld 
extraheert > 90% van de Cu, Pb en Zn-carbonaten, maar bij Cd-carbonaten is dit <70% 
(Stover er UZ.  1976). Men moet de uitkomsten dus met enige voorzichtigheid interpreteren. 
In Tabel 3.2.1 zijn enkele gegevens weergegeven van Stover et ai. (1976) die een zeer 
uitgebreid onderzoek heeft vemcht naar de fractionering van metalen in 12 verschillende 
zuiveringsslibmonsters. Daaruit kwam het volgende naar voren: 
- voor een aantal metalen geldt dat een aanzienlijk deel voorkomt voor als carbonaat; 
gemiddeld was dat voor Cd (49%), Ni (32%) en voor Pb (61%). 
- Cu is met name aanwezig ais suiñde (gemiddeld 35%) 
- Zn is met name gebonden aan de organische fractie (gemiddeld 50%). 

Samengevat was de fractionering per metaal als volgt: 
Cu: sulfiden > carbonaten > organisch gebonden = geadsorbeerd > uitwisselbaar 
Zn: organisch gebonden > carbonaten > sulfiden > geadsorbeerd > uitwisselbaar 
Pb: carbonaten > organisch gebonden > sulfiden > geadsorbeerd > uinvisselbaar 
Ni: carbonaten >organisch gebonden > uitwisselbaar > geadsortmrd > sulfiden 
Cd: carbonaten > sulliden > organisch gebonden > geadsorbeerd = uitwisselbaar 

De belangrijkste species waarin metalen voorkomen han overigens wisselen per slibsoort en 
bovenstaande resultaten kunnen dus niet zonder meer gegeneraliseerd worden. 

Op grond van verdere literatuurgegevens kan verder nog gekonkludeerd worden: 
1. de water-oplosbare fractie is altijd klein. Voor veel metalen (Cr, Cu, Pb, Zn) 
bedraagt deze doorgaans niet meer dan 2% van de totale hoeveelheid aanwezige metalen 
(Bloomfield & Pruden, 1975; Lagenverff er UZ. 1976). Cd en Ni zijn nog het best water- 
oplosbaar (tot * 10%). 
2. anaërobe incubatie van het slib vermindert in het algemeen de water-oplosbare en 
beschikbare fractie. Een uitzondering lijkt er te bestaan voor Cr en Pb (Bloomfield & 
Pruden, 1975). Dit wordt toegeschreven aan het feit dat veel metalen onder anaërobe 
omstandigheden in een andere vorm overgaan, bijvoorbeeld in suiñden. 

Biotcchnologirche uilloging van zware meralm uit baggenpcác &el IIb. iitcntuumdemk 1988 23 



Tabel 32.1. Speciatie van zware metaien in anaërwb vergist rioolzuiveringsslib. Gegeven 
zijn de totaal gehalten @pm) en procentuele aandeel van iedere fractie in het totaal. De 
waarden geven de range aan en zijn gebaseerd op 12 verschillende siibmonsters (bmn: Stover 
ef al. 1976). 

fractie cd Cu Ni Pb zn 
~~ ~ 

uitwisselbaar O 1-15 3-27 O 0-1 
carbonaten 29-66 10-52 16-56 48-88 9-42 
sulfiden 0-3 1 1G55 0-12 G12 6-18 
organisch 0-55 3-19 0-23 10-39 40-54 
residu O 3-17 0-16 2-18 0-1 
totaal @pm) 36-880 270-7510 115-3980 500-1 1193 20W24500 

Andere eigenschapp van dit slib waren dat het anorganisch C-gehalte varieerde van 0.8-3.6% 
en het organisch C-gehalte van 2C-28%. Het S-gehalte varieerde 0.9-1.8%. 

3.3 Conciusies 

1. Bij de speciatie van metalen in zuiveringsslib speelt naast fysische en chemische 
adsorptie de komplexvoming met organische substanties een belangrijke rol. Verder 
kan een aanzienlijk deel van de metalen zijn ingesloten in de vorm van neerslagen van 
carbonaten en sulfiden. 

2. De speciatie van metalen in zuiveringsslib is kan sterk variëren. Niettemin kan het 
volgende gekonkludeerd worden: 
a. de wateroplosbare en uitwisselbare kactie zijn doorgaans klein (< 10%). 
b. het grootste deel van de metalen komt voor als carbonaat, sulfide of gebonden aan de 
organische fractie. 
c. een relatief klein gedeelte van de metaien komt voor in de residue fiactie. 

3. De speciatie van metalen verschilt sterk tussen primair, secundair of geactiveerd slib. 
In anaërmb vergist zuiveringsslib is gevonden dat: 
Pb, Ni en Cd met name voorkomen als carbonaten 
Cu met name voorkomt als sulfide en in de organische h c t i e  
Zn met name voorkomt in de organische fiactie. 
Over de chemische fractionering van zware metalen in ander type slib zijn geen 
literatuurgegevens gevonden. 

4. Anaërobe vergisting van het slib vermindert de mobiliteit van de metalen. 
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Hoofdstuk 4 

Ontsluiting van zware metalen uit slib 

4.1 Chemische uitloging baggerslib 

Literatuurgegevens over de effekten van aanzuring van baggerslib op de mobilisatie van 
zware.mqtalen zijn schaars. Gegevens hierover zijn echter van groot belang om een 
beeld te krijgen van de fractie metalen die gemobiliseerd wordt door pH verlaging van 
het slib. 

Gegevens hierover vinden we bij Neuhauser & Hartenstein (1980), Förstner (1981), 
Kitano er al. (1981), Gommers eral. (1982) en Van Veen (1987) Hieronder zullen twee 
onderzoeken nader besproken worden: 
a. een studie van Gommers et al. (1982), waarin gekeken is naar de mobilisatie van 
meerdere metalen bij aanzuring van verontreinigd Rotterdams havenslib. 
b. een onderzoek vemcht door TNO-MT (Van Veen 1987) naar de effekten van 
aanzuring bij een 5-tal veronaeinigde rivierbodems. 

A. Rotterdams havenslib (Gommen er al. 1982) 
In dit onderzoek is gekeken naar de metalen Cd, Cr, Cu, Pb en Zn. Het slib werd 
aangezuurd met verschiliende hoeveelheden HCl (om pH-uajekt te ondenoeken). Ter 
vergelijking werden ook geconcentreerd azijnzuur en ammonium-acetaat als 
extractiemiddel toegepast. De resuitaten staan vermeld in Tabel 4.1.1. 

Tabel 4.1.1. Metaalmobilisatie (%) uit Rotterdams havensiib (15% 
d.s.) na behandeling met Z O U k u w ,  azijnzuur of ammoniumacetaat 

'36 mobilisatie 

ZUUT PH cd Cr Cu Pb Zn 

5 N HC1( 4ml) 6.3 O O O O O 
5 N H C I (  8ml) 4.2 30 1 O O 50 
5NHCI(25ml)  0.4 40 45 40 50 70 
geconc. azijzuur 3.5 30 15 O 5 65 

NH& (4.4 mom) - 40 0.5 25 15 65 

Daaruit komt duidelijk naar voren dat Cd en Zn bij een pH van 4.2 a i  voor een 
aanzienlijk deel in oplossing gaan. Voor Pb en Cu geldt dat de pH moet dalen tot <1 
voordat mobilisatie optreedt. Dit stemt geheel overeen met de resultaten van de al eerder 
genoemde onderzoeken. Gebruik van een organisch zuur (azijnzuur) heeft bij 
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overeenkomstige pH slechts een geringe extra toename van de mobilisatie tot gevolg in 
vergelijking met het minerale zoutzuur. Dit is niet geheel overeenkomstig de 
verwachting, aangezien men zou mogen aannemen dat het complexerende vermogen 
van het acetaat-ion een exin mobilisatie teweeg zou kunnen brengen. Behandeling van 
het slib met ammoniumacetaat heeft ook een aanzienlijke mobilisatie van de metalen tot 

gevolg. Hieruit mag gekonkludeerd worden dat een groot deel van de metalen (met 
uitzondering van Cr) uitwisselbaar aan het slib gebonden zit. 

Benodigde hoeveelheid zuur : Voor het havenslib bleek ca. 4 mmo1 H+ per gram 
slib (droge stof) nodig te zijn om een pH verlaging van 7.8 naar 1.0 tot stand te 
brengen. Dit komt overeen met 4 liter 1 N HCI per kg slib (droge stof). 

B. Rivierbodems (van Veen 1987) 
In dit onderzoek zijn onderwaterbodems afkomstig van een drietal lokaties in Nederland 
betrokken (Eemskanaal, Dommel, Maas bij Roermond). De zuurextractie vond plaats 
aan monsters van de bovenloop, nadat het slib hydrocyclonage had ondergaan. Er werd 
gekeken naar de ontsluiting van twee metalen: Cd (Dommel en Maas) en Hg 
(Eemskanaai). 
Er werd geëxtraheerd met HCl. in het onderzoek werd gekeken naar de invloed van 
veschillende exractietijden, het ai of niet beluchten van het slib tijdens de extractie en de 
pH. De resultaten staan in tabel 4.1.2 

Tabel 4.1.2. Reinigingseffect van Cd uit onderwaterbodems van de 
Dommel en de Mam na extractie met HCl, bij verschillende pas,  
extratietijden en exmctiestappn (Van Veen 1987). 

monsters pH extractietijd expactie- reinigings- 
(minuten) stappen &at(’%) 

Dommel 1.0 60 1 82 
3 .O 60 1 51 

1 .o 15 1 61 
60 1 15 
300 1 79 

1 .o 60 1 59 
2 67 
3 68 

Maas -0.3 60 1 97 
1 .o 60 1 86 
3.0 60 1 10 

26 



De resultaten bij pH 3 zijn aanzienlijk slechter dan bij de lagere pHs. Voor wat beteft 
de extractietijd kan gekonkludeerd worden dat de onsluiting van Cd na 15 min. exhactie 
slechts fractie kleiner zijn dan bij extractieduur van 1 dan wel 5 uur. Het uimoeren van 
meeràere exaacties na eikaar ga€ iets betere resultaten. 
Doorluchting van de monsters tijdens de zuurextractie had géén effect op het 
reinigingseffect. Bij het monster uit het Eemskanaai werd naar Hg gekeken. Daarbij 
kon na aanzwing met HCl tot pH 1.0 géén mobilisatie van Hg worden vastgesteld. 

in het algemeen kan gesteld worden dat de resuhaten mbt de mobiliseerbmheid van 
metalen door pH verlaging sterk afhankelijk zullen zijn van de species waarin de 
metalen in slib voorkomen. Indien een groot deel van de metalen voorkomt als 
carbonaten zal aanzuring van het slib tot aanzienlijke metaalmobilisatie leiden. 
Carbonaten gaan bij lage pH eenvoudig in oplossing waarbij CO2 vrijkomt 
(schuimvorming) en de metalen als ionen vrijkomen. Echter, indien een groot deel van 
de metalen voorkomen als metaaisuiñden of gebonden aan organisch materiaal zal pH 
verlaging weinig effect sorteren. Slechts enkele sulfiden gaan in oplossing bij lage pH. 
Voorbeelden hiervan zijn Cd-, Fe- en Mn-sulfiden (zie ook paragraaf 2.1). 
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4.2 Chemische uitloging zuiveringsslib 

Omtrent de uitloging van metalen uit zuiveringsslib is door diverse onderzoekers 
gerapporteerd. Van zware metalen uit zuiveringsslib wordt (bij gebrek aan beter) 
doorgaans extractie toegepast met minerale zuren, waaronder HCl, H2SO4 of HNO3 

(Oliver & Carey 1976, zie Tabel 4.2.1). De metalen worden zo in oplossing gebracht, 
waarna scheiding plaatsvindt door ontwatering van het slib. in de literatuur over zuur- 
extractie mft men relevante informatie aan omtrent de factoren die het in oplossing gaan 
van zware metalen bij lage pH behvloeden. Op een aantal van deze factoren (aard van 
het slib, aëratie, pH, vaste stof/vloeistof ratio) wordt wat dieper ingegaan. 

Van de metalen Cd, Cr, Ni en Zn is doorgaans 50-80% zuur-extraheerbaar. Voor Cu 
geldt dat slechts een kleine fractie zuur-extraheerbaar is (gemiddeld is%), hetgeen 
samenhangt met het feit dat Cu voor grootste deel gebonden zit aan het aanwezige 
organische materiaal. De geringe extraheerbaarheid van Pb hangt vermoedelijk samen 
met het feit dat er onoplosbaar P b S 0 4  gevormd wordt. De volgorde van 
extraheerbaarheid van de metalen vertoont tussen H2SO4 en HCl slechts geringe 
verschilien (Oliver & Carey 1976): 

zwavelzuur: Ni > Zn >Fe > Cr> Cd> Pb > Al >Cu 
zoutzuur: Ni > Zn =Fe > Cd > Pb > Cr > Al = Cu 

Tabel 42.1. Gehalte aan zware metalen in zuiveringsslib en % exnaheerbaarheid in 
minerale zuren. De waarden zijn gebaseerd op 8 verschillende vergiste geactiveerde 
sliimonsten (gemiddelde met de range tussen haakjes; bron: Oliver & Carey 1976). 

Al 
cd 
Cr 
Cu 
Fe 
Pb 
Ni 
zn 

15000 
57 

2100 
2500 

29000 
760 
1 4 0  

5100 

c320@=1 
(12180) 

(120-9 100) 
(290-7200) 

(8800-77000) 
(75-1900) 

(6350) 
(330-14000) 

31 (4-91) 
52 (14-87) 
56 (17-87) 
18 (149) 
68 (47-89) 
37 (8-100) 
86 (58-100) 
71 (53-94) 

18 
55 
34 
18 
58 
42 
80 
58 

Ook is te zien dat de extractie-efficiëntie van metalen bij slibmonsters een grote 
spreiding vertoont. Men moet dus voorzichtig zijn met het doen van algemene 
uitspraken. 
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Ter vergelijking: Berrow en Webber (1972) analyseerden 42 zuiveringssiib monsters (in 
Engeland en Wales) op totaal gehalten aan metalen en op zuur-extraheerbaarheid. Helaas 
vermeldden zij er niet bij welk type slib het beuof. Hun resultaten staan samengevat in 
Tabel 4.2.2. 

Tabel 4.2.2. Totaal gehalten @pm) aan zware metalen en de zuur- 
extraheerbare fractie als percentage van het totaal (2.5% azijnzuur) 
in zuiveringsslib. Gegeven zijn gemiddelden (en de range) van in 
totaal in 42 slibmonster (bron: Benow & Webber 1972). 

metaai totaai-gehalte % zuur-exüaheabaarheid 
ppm (azijnzuur) 

c o  
Cr 
Cu 
Fe 

24 
980 
970 

zoo0 
Mn 500 
Ni 510 
Pb 820 
Sn 160 
Zn 4100 

32 6-96) 
3 (1-9) 
7 (1-31) 
3 (1-10) 

56 (17-91) 
46 (15-93) 

3 (1-10) 
1 (0.1-1.6) 

44 (15-97) 

Ook deze slibmonsters vertonen onderling een aanzieniijke spreiding, zowel wat betreft 
de totaal gehalten als de zuur-extraheerbare hctie. Opvaliend zijn de verschillen tussen 
de metaien: 
goed mobiliseerbaar zijn : Co, Mn, Ni en Zn 
slecht mobiliseerbaar zijn : Cr, Cu, Fe, Pb en Sn; 
in sommige gevallen is > 90% van de metaien mobiliseerbaar met azijnzuur. 

Aard van het slib 

Tussen verschillende typen zuivenngsslib bestaan aanzienlijke verschillen in zuur- 
exuaheerbaarheid van de metalen (Tabel 4.2.3). De zuur-exíraheerbaarheid is het 
geringst bij anaëmb vergist geactiveerd slib. Dit is vermoedelijk een pH effect omdat 
dit slib de grootste buffer-capaciteit heeft (Jenkins er al. 1981). Fe, Cr, Ni en Zn bleken 
in dit geval goed extraheerbaar (>60%). Cu en in minder mate Pb en Cd waren slechts 
in geringe mate extraheerbaar met zwavelzuur (45%). 
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Tabel 4.2.3. Totaal gehaifen en zuurextraheerbaarheid (H2S04) van zware 
metalen in primair slib, vergist primair slib, geactiveerd slib en vergist 
geactiveerd slib. (bron: Jenkins etui. 1981). 

metaal primair vergist geactiveerd vergist 
slib primair slib geactiveerd 

slib slib 

ppm % ppm % ppm % PPm 

cd 331 74 77 15 68 1 73 6 
Cr 1329 70 2189 76 1147 60 1377 61 
Cu 890 1 1330 1 882 1 1195 1 
Fe 15140 90 35408 85 11029 96 41558 17 _ _  ~ 

Pb 541 10 1009 9 397 10 311 i3 
Ni 248 74 665 72 382 72 351 42 
zn 3408 72 3948 63 2574 53 3156 34 

Äeratie 

Voorafgaand aan de zuurbehandeiing wordt het slib veelal geaëreerd (Logan & Feltz 
1985). Hoe langer de aëratie-periode des te beter zijn de resultaten. Een aëratie-pende 
van twee weken (voorafgaand aan de zuur-extractie) gaf de beste resultaten. 
Voorwaarde is wel dat tijdens de zuur-extractie, de slibslurrie geaëreerd blijft (Logan & 
Feltz 1985). Daardmr worden de metaalsulñden deels geoxideerd tot sulfaten en wordt 
tevens en belangrijk deel van de organische verbindingen geoxideerd. De metaien die in 
deze fracties zaten ingesloten gaan dan in oplossing (Tabel 4.2.5; zie ook paragraaf 
2.5). 

P H  

De extraheerbaarheid verschilt sterk per metaal. Bij een pH van 2.0 vonden Logan en 
Feltz (1985) dat Cd, Mn, Ni en Zn in hoge mate zuur-extraheerbaar zijn (> 70%), 
terwijl Cr, Cu en Pb in veel geringere mate exnaheerbaar bleken (< 26%; Tabel 4.2.4). 
Pb zit meestai voor een groot deel ingesloten in carbonaten en fosfaten en voor een 
aanzienlijk deel in de organische fractie. Cr vormt onder vergelijkbare omstandigheden 
niet dezelfde zouten in vergelijking tot andere metalen, waardoor het afwijkend reageert 
op zuur-exaactie (Hayes & Theis 1978). Bovendien is een relatief groot percentage 
ingesloten in de organische kactie, hetgeen de extraheerbaarheid nog verder verkleint. 
Ook in het onderzoek van Wozniak en Huang (1982) bleken Cd, Ni en Zn goed 
extraheerbaar, in tegenstelling tot Cr (Tabel 4.2.5). De extraheerbaarheid van de metalen 
nam in hun onderzoek af in de volgorde: 
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pH 1.5: Zn > Cd= Ni > Pb = Cr 
pH2.0 Zn > Cd> Ni > Cu > P b  > Cr 
pH 3.0: Zn = Ni > Cd > Cr = Pb >Cu 

Tabel 4.2.4. Concentraties aan zware metalen in 
anaëroob vergist zuivenngsslib en de exmheer- 
baarheid na aëratie en bij pH 2.0 (HCI) in procenten 
van het totaal gehalte (bron: Logan & Feltz 1985). 

metaal gehaie ernaheerbaar 
in siib @pm) (%) 

cd 
c r  
Cu 
Fe 
Mn 
Ni 
Pb 
Zn 

1235 
330 
735 

80100 
558 
260 
225 

3225 

72.9 
1.6 

25.8 
14.7 
74.5 
70.0 
4.4 

76.6 

De snelheid waarmee de metalen uit het siib vrijkomen na pH verlaging staat voor Cd 
weergegeven in Fig. 4.2.1. De metaai concentratie in het supematans neemt in het eerste 
uur snel toe. In de uren daarna volgt nog een geleideiijke toename. Dit hangt 
vermoedelijk samen met het feit dat eerst die fracae van het metaal vrijkomt die 
ingesloten zit in anorganische zouten, gevolgd door de fractie die organisch gebonden is 
en weke langzamer ontsloten wordt (Logan & Feltz, 1985). 
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Fig.4.2.1 Verloop van de cadmium concentratie 
in het supernafans en in het anaërobe zuiverings- 
slib M aeratie en zuurbehandeling met HCl @H 
2.0) als functie van de tijd (bron: Logan & Feltz 
1985). 

2.400 t 

' 0  3 6 9 12 15 18 21 24 

Time after ocid addiiion (hou4 

Vaste stoflvloeistof ratio 

Zoals in Tabel 4.2.5 staat weergegeven is de ratio vaste stoVvloeistof van invloed op de 
extractie-efficiëntie: boven een ratio van 1% (w/w) neemt de extractie-efficiëntie sterk 
af. Ook Scott en Horiings (1975) gebruikten in hun experimenten een ratio van 1% 
(w/w). 



Tabel 4.2.5. Extraheerbaarheid van zware metalen uit zuiveringsslib in 
relatie tot de. verhouding vaste stof/vloeistof en de pH van de extractie. 
(bron: Wozniak & Huang 1982). 

exnaheerbaameid (%) 
gehalte. vaste stof PH PH PH 

metaai in slib @pm) gehalte (%) 1.5 2.0 3.0 

cd 192 0.5 
1 .o 
2.5 

Cr 8660 0.5 
1.0 
2.5 

Cu 467 0.5 
1.0 
2.5 

Ni 176 0.5 
1.0 
2.5 

Pb 588 0.5 
1 .o 
2.5 

zn 1971 0.5 
1.0 
2.5 

100 
90 
80 

57 
42 
30 

100 
90 
80 

100 
90 
80 

100 
88 
40 

100 
100 
100 

1M) 
90 
87 

30 
25 
18 

93 
80 
45 

1M) 
90 
75 

90 
80 
25 

100 
100 
100 

100 
70 
10 

10 
10 
5 

O 
O 
O 

100 
80 
65 

30 
20 
5 

100 
85 
65 

Het onwaan van metaaì-fosfaten 
Naast zware metalen is zuiveringsslib doorgaans ook zeer rijk aan fosfaten (tot ca. 
200.000 ppm). Bij pH verlaging tot < 2.0 gaat ook groot deel van de fosfaten in 
oplossing. Fosfaten hebben een grote affiniteit tot zware metalen waarmee ze 
onoplosbare zouten kunnen vormen. Dit proces is sterk pH afhankelijk. in Fig.4.2.2 is 
te zien dat vanaf een pH van 1.5, Fe3+ ionen complexen vormen met fosfaten. Bij een 
pH van 2.0 beginnen ook de Al3+ ionen te complexeren met fosfaten. Aangezien Fe3+ 
en AD+ ionen de bulk aan metalen vormen in zuiveringssiib wordt een goot deel van de 
aanwezige fosfaten bij een pH boven de 2.0 door deze ionen weggevangen. Bij een 
verdere pH stijging vormen ook metalen als Cd, Cr, Cu en Zn onoplosbare 
fosfaatcomplexen. Dit gebeurt met name bij een pH boven 3.5. 
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Fig. 4.2.2. Invloed van de pH op de neerslag- 
vorming van metaien met fosfaten uit een 
zuur-exhact van zuiveringslib (bron: Scott & 
Horlings 1975). 

DH - 
4.3 Bacteriële uitloging van baggerslib 

In baggerslib kan een groot deel van de metalen aanwezig zijn in de vorm van 
onoplosbare metaalsulfiden (zie paragraaf 2.3). Een pH verlaging heeft niet of 
nauwelijks metaalontsluiting uit deze fractie tot gevolg. Een mogelijkheid waarop dit 
wel zou kunnen gebeuren is gebruik te maken van een proces dat wordt aangeduid als 
‘bacteriële uitloging’ (leaching). Bepaalde bacteriën, o.a.uit de groep van Thiobucilli , 
zijn in staat om door biologische oxidatie sulfiden om te zetten in sulfaten, waarbij de 
metalen als ionen vrijkomen. Bij de Winning van metalen uit sulfdische ertsen wordt al 

sedert lange tijd gebruik gemaakt van deze micro-organismen (Brierley 1978). Dit wordt 
vooral toegepast bij de winning van koper en uranium uit ertsmateriaal waarin het 
gehalte aan deze metalen dermate laag is dat het niet in aanmerking komt voor normale 
metallurgische processen. Het wordt tevens toegepast bij de ontzwaveling van 
steenkool. 

Bij toepassing van bacteriële uitloging in de m?jnbouw worden ertshopen besproeid met 
water. In de ertshopen vindt bacteriële activiteit plaats en na verloop van tijd vangt men 
het (zure) percolatiewater op en wint men dami t  de metalen die in oplossing aanwezig 
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zijn ('heap leaching'). Het residu-water met daarin onder andere SO42- ionen wordt 
teruggevoerd naar de ertshoop. 
De bekendste organismen, verantwoordelijk voor zure uitloging zijnThiobacillus 
ferrooxidans en Thiobacillus thiooxidans. Thiobacilli hebben een hoge resistentie voor 
zware metalen. Ook andere organismen zijn in staat tot uitloging zoals Sulfolobus 
brierleoi en Leptospiriilum ferrooxidans. 

T. ferrooxidans is een chemolirhoautotroof organisme dat zijn energie betrekt uit de 
aërobe oxidatie van ferm-ijzer (naar fem-ijzer) en van anorganische zwavelverbindingen 
(So,S2-, S2O32). Als C-bron wordt CO2 aangewend. 
T. rhiooxidanr is autotroof maar kan geen ijzer oxideren. Energie wordt verkregen door 
oxidatie van gereduceerde zwavelverbindingen (sulfides, elementiare zwavel (So), 
thiosulfaat, etc.). Bij de omzetting van sulfide naar sulfaat Ujn diverse reacties 
betrokken die al dan niet door ThiobaciIZi gekatalyseerd worden (Kelly er al. 1979): 

1. oxidatie van gereduceerde zwavelverbindingen (gekataiyseerd door Thiobacilli) 
H2S + 2% -> H2SO4 
Sg + 12% + 8H2O -> SH2S04 
CdS + 202 -> CdS04 

2. oxidatie van Fez+ -> Fes+ (gekatalyseerd door ThiobncillzJ 
bijv. 4 Fes04 + 02 + 2HzSO4 -> 2Fe2(SO& + 2H20 

3. oxidatie van suiñden door Fe3+ (onatñankeiijk van bacteriën) 
2FeS2 + 2Fe~(SO4)3 -> Ges04 + 4SO 
CdS + Fe2(SO4)3 -> CdS04 + 2FeS04 + So 

Uit bovenstaande reactievergelijkingen blijkt dat suiñden dus zowel direct als indirect 
(via F e s )  geoxideerd kunnen worden. 

Gommers er al. (1982) vonden dat voor het laten groeien van Thiobacilli in slibslurrie 
het nodig is om elementaire zwavel toe te voegen. Bij het door hen gebruikte 
(Rotterdams haven)slib bleek een hoeveelheid van 1.8 kg zwavel per m3 slib (15% 
droge stof) goede resultaten op te leveren. Verder bleek dat een aanvangs-pH van c 5.5 
nodig is, omdat anders geen groei opaeedt. Een groot deel van de metalen kon op die 
manier ontsloten worden: Cd (50%), Cr (17%), Cu (40%), Pb (0%) en Zn (75%). Zij 
hadden aanwijzingen dat er al sulfide-oxiderende bacteriën in het slib aanwezig waren, 
omdat na toevoeging van S ,  zonder enting, ook een sterke pH daiing optrad. 
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Dit laatste sluit in principe aan bij de resultaten van LeRoux er aL(1978). Zij waren in 
staat om uit willekeurige, niet met metaien gecontamineerde, grond een bacterie-cultuur 
te kweken die sulfiden (van Ni en Cu) konden oxideren. Door doorenting van deze 
cultuur in metaalrijke media slaagden zij erin het proces van metaal ontsluiting 
verregaand te optimaliseren. Het proces verliep beter onder geaëreerde omstandigheden 
en tijdens het proces daalde de pH van 5.0 naar 2.2. Ter vergelijking voerden zij de 
uitloging ook uit in afwezigheid van bacteriën maar met gebruikmaking van een 
mineraai zuur, H2S04 in dit geval. Daamit kwam naar voren dat het uitloogproces met 
micro-organismen sneller en efficiënter verloopt dan met zwavelzuur. 

Een ander relevant onderzoek in dit verband zijn de experimenten die gedaan zijn door 
Van Veen (1987) met rivierbodems (Dommel en Eemskanaai). Ook daar is gekeken naar 
de bacteriële uitloging van metalen met Thiobacteriën. Er werd zwavel gedoseerd in een 
concentratie van 0.5% (W/V). Hun resultaten staan kort samengevat in tabel 4.3.1. 

Tabel 4.3.1. Reinigingseffect van bacteriële uitloging ouder 
verschillende incubariecondities (van Veen 19&7). 

monster incubatie- Cd Cu Cr Hg Pb Zn 
codi& reinigblgseffect (%) 

Dommel S;beënt 79 58 72 nb O 16 
S; onbeënt 80 81 66 nb 30 55 
S; steriel 76 61 31 nb O 75 

Eemskanaai S;beënt nb nb nb O nb nb 
S: onbeënt nb nb nb O nb nb 

Bacteriële uitloging had met name effect bij Cr. Bij Cu gaven de onbeënte incubaties 
betere resultaten dan de beënte, terwijl bij Cd geen verschil naar voren kwam. Voor Hg 
kon ook g e n  effect worden vastgesteld. 

Efficiëntie 

Voor de efficientie waarmee het leaching-proces verloopt zijn van belang: 
-een goede aëratie van het te reinigen materiaal (voor de oxidatie van suiñden is veel 
zuurstof nodig) 
-pH: het optimum ligt tussen de 1.5 en 3.5 (Brierley 1978) 
-verhouding vaste stof/vloeistof (slurry concentratie; deze mag niet te hoog zijn) 
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-aanwezigheid van numënten, noodzakelijk voor de activiteit van de Thiobucilli, zoals 
S, maar ook N en P. 
-temperatuur. Het optimum ligt tussen de 28-30 oC. 
-in de meeste gevallen blijken mengcultures van T. thiooxiduns en T. ferrooxiduns een 
betere u&loging te geven dan reincultures. 
-mogelijk dat organische verontreinigingen in het slib, zoals PCB's of PACs de 
activiteit kunnen remmen. 

4.4 Bacteriële uitloging van zuiveringsslib 

Het principe van bacteriële uitloging, zoals besproken in de vorige paragraaf (4.3) kan 
ook worden aangewend voor de reininging van zuiveringsslib. Hier is al enige ervaring 
mee opgedaan. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van 
Schönbom & Hartmann (1978, 1979) die uitgebreid de mogelijkheden hebben 
onderzocht om zuiveringsslib met Thiobucilli uit te logen. 

1. het blijkt mogelijk metaaisulfiden uit zuiveringsslib te mobiliseren met behulp van 
ThiobuciZZi. Dit kon worden aangetoond voor Cd-, Cu-, Fe-, Ni-, Pb- en &-sulfiden. 
Pb-sulfide wordt weliswaar geoxideerd maar slaat onmiddeliijk weer neer in de vorm 
van Pb-sulfaat . 
2. een mengsel van T. thiooxidans en T. ferrooxiduy geeft betere resultaten dan de 
afzonderlijke cultures. T. rhiooxiduns is in staat gereduceerde zwavelverbindingen 
(inclusief So) te oxideren tot sulfaat. Dit resulteert in een daiing van de pH (van 5.5 tot 
waarden < 1.0) welke gunstig is voor de activiteit van T. ferrooxiduns, welke gevoelig 
is voor neutrale pH. T.ferrooxidans oxideert Fe2+ verbindingen tot Fe3+. Fe3+ kan via 
chemische reactie sulfide oxideren, waarbij de metalen vrijkomen. Daarbij ontstaat 
overigens weer Fe2+(zie paragraaf 4.1). 
3. Samenhangend met de pH afhankelijke activiteit van T. ferrooxiduns, mag de 
slibconcentratie niet te hoog zijn. Bij een te hoge slibconcentratie is de buffer-capaciteit 
(carbonaten) van het mengsel dermate groot dat de pH daling, tot stand gebracht door T. 
thiooxiduns, onvoldoende groot is om optimaal omstandigheden voor de activiteit van 
T. ferrooxiduns te creeëren. 
4. Thiobucilli zijn aërobe organismen. Aëratie van het anëroob vergiste slib is dus 
belangrijk. Voor een optimale activiteit van de Thiobucilli is een redoxpotentiaal van 
200-250mV noodzakelijk. Dankzij hun oxiderende activiteit verhogen ze zelf de 
redoxpotentiaal. Bovendien zal door omzetting van carbonaten tevens het voor de groei 
stimulerende C@ worden geproduceerd. 
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5. Een lichte aanzuring van het slib in het begin kan het opstarten van het bacteriële 
uitlogingsproces aanzienlijk versnellen. Evenzo kan het toevoegen van elementaire 
zwavel de activiteit van T. rhiooxiduns verhogen. 
6. Aanzuring van het slib kan weliswaar een deel van de metalen in oplossing brengen 
maar is alleen niet voldoende. Bovendien ontstaat hierbij het giftige H2S. 
7. Het anaërobe vergiste en met Thiobacilli nabehandelde slib bleek goed te ontwateren 
te zijn. 

4.5 Conclusies 

Baggerslib 

Door chemische uitloging (aanzuring) van baggerslib tot pH-waarden < 3.5 kan 
een aanzienlijk deel van de ingesloten zware metalen in oplossing doen gaan (chemische 
uitloging). Dit gebeurt zowel met minerale zuren (H2S04  en HCl) als met organische 
zuren (azijnzuur): 
a. tussen metalen bestaan aanzienlijke verschillen in zuur-mobiiiseerbaarheiarheid: 
Cd en Zn zijn het meest mobiel 
Cu, Cr en Pb zijn veel minder mobiel. 
b. de mobiliseerbaarheid van metalen door pH verlaging kan wel zo’n 65% bedragen. 
c. er zijn géén aanwijzingen dat bij organische zuren het complexerende vermogen van 
het anion extra metalen mobiliseert. 
d. een belangrijk deel van de metalen dat door pH verlaging gemobiliseerd raakt is 
afkomstig van de carbonaat-fractie en/of de geadsorbeerde fractie. Slechts een zeer klein 
gedeelte is atkomstig van de sulfide-fractie. 
e. de buffercapaciteit van het slib bepaalt in grote mate hoe effektief de zuur-extractie 
verloopt. 

Bacteriële uitloging met ThiobuciZZi lijkt uitermate geschikt om ook die metalen in 
oplossing te brengen die als sulfiden in het slib zijn neergeslagen (met uitzondering van 
PbS). In de mijnbouw is ai veel ervaring met dit proces opgedaan. Enkele ervaringen 
met Rotterdams havenslib wijzen erop dat dit procedé ook voor baggerslib kan worden 
ingezet. Daartoe moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden: 
a. Het slib moet niet al teveel water meer bevatten; er moet voldoende zuurstof aanwezig 
zijn voor de oxidatie van sulfide tot sulfaat. 
b. de aanvangs pH mag niet hoger zijn dan 5.5 
c. toevoeging van elementaire S kan het proces aanzienlijk versnellen 
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d. de pH daiing die tegelijkertijd opueedt kan een extra deel van de metaien in oplossing 
doen gaan. 
e. het best kan met mengculturen van T. rhiooxiduns en T. ferrooxiduns worden 
gewerkt. 

Zuiveringsslib 

Chemische uitloging van zuiveringsslib levert goede resultaten op. Ofschoon de 
resultaten sterk wisselend zijn per slibmonster kan het volgende worden gekoniciudeed 
a. de mobilisatie door aanniring verschilt sterk per metaai: 
van de metalen Cd, Mn, Ni en Zn kan doorgaans 50-80% met zuur worden 
gemobiliseerd 
bij Cu, Cr, Fe, Pb en Sn liggen deze percentages < 50% 
b. het proces van ontsluiting krijgt binnen enkele uren haar beslag. 
c. dit proces kan nog worden versneld als voor die tijd de slibslurxie goed doorlucht is. 
d de slumieconcentratie mag niet al te hoog zijn, daar anders de buffercapaciteit te groot 
wordt. Er wordt doorgaans gewerkt met slibconcentraties van < 2% 

e. fosfaten kunnen bij wat lagere pH-waarden interfereren met de vrijgekomen metalen. 
Dit hangt voor een belangrijk deel a f  van de aanwezigheid van Fe3+- en Al3+- ionen die 
eerst complexen vormen. 

Bacteriële uitloging van zuivenngsslib levert goede mogelijkheden voor 
metaaiontsluiting. 
Experimenten met biologische uidoging wijzen uit dat: 
a. suKiden van Cd, Cu, Fe, Ni en Zn in oplossing kunnen worden gebracht. 
b. dit proces met name goede resultaten oplevert bij anaëroob vergist zuiveringsslib, 
omdat daarin een groot deel van de metalen als sulfiden aanwezig kunnen zijn. 
c. de bij baggerslib ai vermelde voorwaarden voor een optimaal verloop van het 
'leaching' proces gelden ook voor zuiveringsslib. 
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5.1 Belangrijkste conclusies 

Baggerslib 

A. Baggerslib kan van zeer uiteenlopende chemische samenstelling zijn. Dit heeft grote 
gevolgen voor de wijze waarop de metalen chemisch ingesloten zijn in het slib en 
daarmee voor de mobiliseerbaarheid. Een aantal chemische parameters lijken van 
doorslagevend belang: 
1. het gehalte aan sulfiden. Dit bepaalt in grote mate of er veel metalen als onoplosbare 
metaaisulfiden in het slib zijn neergeslagen. De verdeling van het aanwezige S over 
sulfide of sulfaat is afhankelijk vande reductie toestand van het slib. 
2. het gehalte aan carbonaten. Een belangrijk deel van de metalen kan in het slib 
voorkomen als geprecipiteerd of gecoprecipiteerd aan carbonaten. Dit hangt voor een 
belangrijk deel af van de pH van het slib. Bij een lagere pH zijn de carbonaten instabiel 
en vaiien uiteen. 
3. het gehalten aan Fe/Mn oxiden en hydroxiden. Deze kunnen een belangrijk deel 
van de metalen adsorberen. Fe/Mn oxiden zijn instabiel bij reductie van het slib. De 
hydroxiden gaan in oplossing bij pH-verlaging. 
4. het gehaie aan organische stof. Een groot deel van de metalen kan door adsorptie 
of complexatie aan het humusmatenal gebonden zijn. Met name metalen ais Hg, Pb en 
Cu hebben hoge een affíniteit tot organische stof. 

B. Een verandering van de redoxpotentiaal lijkt weinig te veranderen aan de 
mobiiiseerbaarheid van de metalen. Wel heeft dit grote gevolgen voor de speciatie: bij 
oxidatie van sterk gereduceerd slib worden sulfiden langzaam geoxideerd tot sulfaten. 
Tevens zal door de aanvoer van zuurstof de microbiële a r a a k  van organisch materiaal 
worden versneld. Echter de metaalionen die bij beide processen vrijkomen zuilen voor 
een groot deel worden weggevangen door de Fe/Mn oxiden die gevormd worden. 

C. Een verandering van de pH heeft daarentegen grote gevolgen voor de mobiliteit. Bij 
een verlaging van de pH komen de metalen in oplossing, die (fysisch of chemisch) 
geadsorbeerd zaten aan oxiden, hydroxiden, carbonaten , Meideeltjes, humusdeeltjes, 
etc. als gevolg van verdringing door H+-ionen. Bovendien gaan metaalhydroxiden en - 
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carbonaten in oplossing waardoor ook veel metalen vrijkomen. Dit zal netto een 
aanzieniijke meraalmobilisatie tot gevolg hebben. 

D. De gegevens die er zijn over chemische uitloging met minerale of organische zuren 
wijzen uit, dat mobilisatie van metalen door verhoging van de zuurgraad voor bepaalde 
metalen kan oplopen tot ca. 65%. Gunstige resultaten zijn er behaald voor Cd en Zn. 
Metalen die in dit geval problemen opleveren zijn Cr, Cu, Pb en Hg. 

E. De uitioging van metalen kan nog worden verhoogd dom toepassing van het principe 
van bacteriële uitloging. Daarbij kunnen nog die metalen worden vrijgemaakt die 
ingesloten zaten als sulfiden. Bovendien zal door de verdere pH-daling die tijdens dit 
proces optreedt nog meer metalen gemobiliseerd raken. 

Zuiveringsslib 

A. De metaien uit het te reinigen afvalwater raken tijdens de zuivering geconcentreerd in 
het zuiveringsslib. Daarbij komen ze in hoofdzaak in vier fracties terecht: 
uitwisselbare fractie, sulfiden, carbonaten, organisch gebonden (intra- of extracellulair). 
De verdeling van de metaien over deze fracties is sterk afhankelijk van de chemische 
samenstelling van het slib, waarbij de pH en de redoxpotentiaal van het slib een 
belangrijke rol spelen. 

B. Een voorbehandeling van het slib die bestaat uit een beluchting gedurende een aantal 
dagen vergoot de mobiliteit van de metalen aanzienlijk. Dit heeft als belangrijkste 
oorzaak dat organische stof wordt afgebroken en een deel van de sulfiden worden 
geoxideerd. Daarbij gaan de aan deze fracties geassocieerde metalen als ionen in 
oplossing. 

C. De chemische uitloging van slib door aanzuring met minerale of organische zuren 
maakt een belangrijk deel van de metalen los. De resultaten zijn overigens zeer 
verschillend per metaal: 
Cd, Mn, Ni en Zn zijn goed mobiliseerbaar bij lage pH (tot > 80%) 
Cr, Cu, Fe, Pb en Sn gaan slechts voor gering deel in oplossing (< 25%). 
Overigens zijn de resultaten nogal uiteenlopend, afhankelijk van het type slib (primair, 
secundair, geactiveerd zuivenngsslib en al of niet anaëroob vergist). Bij goed 
geoxideerd slib kan pH-verlaging binnen enkele uren een groot deel van de metalen in 
oplossing doen gaan. 
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D. Bacteriële uitloging van zuiveringsslib is ook een effectieve manier om metalen (mn. 
de metaalsulfiden) te mobiliseren. Dit is aangetoond voor Cd, Cu, Fe, Ni, Pb en Zn 
sulfiden. Toevoeging van elementair zwavel aan de slibslurrie kan het proces aanzienlijk 
versnelien. Tevens moet de uitgangs-pH niet hoger zijn dan 5.5. 

5.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Op grond van wat er bekend is over de speciatie van metalen in bagger- en 
zuiveringsslib lijkt het heel goed mogeiijk om van veel metalen een aanzieniijke fractie te 

mobiliseren door aanzuring met melkzuur eventueel gevolgd door een nabehandeling 
met bacteriële uitloging. Er zal echter nog veel onderzoek moeten worden verricht wat 
hoofdzakelijk ligt op het terrein van 'slibkwalificatie', 'optimalisatie' van het 
reinigingsprocedé en het opsporen van 'helpunten' die zich bij bepaalde slibsoorten 
kunnen voordoen. In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de punten 
waar dat onderzoek zich in eerste instantie op zal moeten richten. 

1. standM>d-a@seprocedwe 
Er moet een (routine) standaard-analyseprocedure worden ontwikkeld waarmee slib 
goed kan worden gekarakteriseerd, zowel wat betreft het totaai gehalte aan metalen en 
de wijze waarop ze chemisch ingesloten zijn als het bepalen van andere 
slibeigenschappen, welke. voor het reinigingsprocedé van belang zijn: 
a. metalen (totaai bepaling) : As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn. 
b. chemische fractonenng: wateroplosbare en uitwisselbare fractie, eenvoudig 
reduceerbare fractie (Fe/Mn oxiden en hydroxiden), carbonaten, organische fractie (en 
sulfiden), residue fractie. 
c. zuurgraad (pH) en redoxpotentiaal @E) 
d. buffercapaciteit 
e. deeltjesgrootte-verdeling 
f. organisch stofgehalte 
g. carbonaten 

Op grond van dergelijke analysen kan bekekeken worden hoe het reinigingsprocedé 
moet worden ingericht om voldoende effectief te zijn. 
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2. qfectiviteit per metaal 
Op laboratoriumschaal moet worden uitgezocht wat de effectiviteit van de 
microbiologische ontsluiting per metaal zal kunnen zijn, zodat na slibkwaEcatie per 
metaal een prognose kan worden gemaakt van de reinigingsfactor. Daarbij moet speciale 
aandacht worden besteed aan 'problematische' metalen als Cu, Cr, Hg, Sn en Pb. 

3. voorbehandeling slib 
Hoe kunnen baggerslib en zuiveringsslib het beste worden voorbehandeld? 
a. Bij baggerslib moet gedacht worden aan het gebruik van hydrocyclonen om de grove 
zand fractie (waar vrijwel geen aanrijking met zware metalen in voorkomt) te scheiden 
van de rest, zodat een aanzienlijke volumereductie van te reinigen slib kan worden 
gerealiseerd. 
b. Bij zuiveringsslib zal het onderzoek zich moeten richten op het doorluchten van slib, 
voorafgaand aan (en tijdens) de ontsluitingsstap. 

4. melkzuurbehandeling van slib 
Aiiereerst zal op laboratoriumschaai een opstelling moeten worden gemaakt,waarmee 
kan worden bepaald wat de belangrijke procesvariabelen zijn bij de melkzuur- 
behandeling. Te denken valt aan de volgende punten: 
a. wat is de optimale slunieconcenmtie voor melkzuurbehandeling? 
b. hoeveel melkzuur moet er aan bagger- en riwlzuiveringsslib worden toegevoegd om 
voldoende pH-verlaging te realiseren? Moet eventueel nog worden aangezuurd met 
industrieel mierezuur om een verdere pH-verlaging te. bewerkstelligen? 
c. hoe lang zal de slibverblijftijd moeten zijn om voldoende ontsluiting te krijgen? Dit zal 
in belangrijke mate de capaciteit van de te bouwen reinigingsinstallatie bepalen. 
d. hoe kan slib het best worden ontwaterd om vloeistof met de ontsloten metalen te 
scheiden van het slib? Gedacht wordt aan membraanfilmtie. 

5 .  melkruurreacwr 
Er moet worden nagegaan welke omstandigheden nodig zijn om bacteriën meikzuur te 
laten produceren. 
a. wat zijn geschikte C-bronnen? 
b. groeiomstandigheden (pH, numënten, temperatuur, maximaal toelaatbare lactaat- 
concenaaties in de reactor, etc.)? 
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c. kan de reactor makkelijk worden stilgelegd ais er geen slib gereinigd hoeft te worden 
of moet er gestreefd worden naar continuproces waarbij melkzuur dat niet nodig is 
tijdelijk wordt opgeslagen. 

6. navergisting van het slib 
Na zuivering bevat het ingedikte slib nog veel melkzuur en mierezuur. Dit zou via 
anaërobe vergisting kunnen worden omgezet in methaan. De procesomstandigheden 
voor deze stap d e n  in detail moeten worden onderzocht. 
a. moeten er methaanbacteriën worden toegevoegd (eventueel afkomstig van een 
anaërobe bacteriën bioreactor). 
b. is de zuurgaad van het slib niet te laag om dit proces snel op gang te brengen? 
c. welke factoren kunnen remmend werken op de methaanvergisting (te denken valt aan 
organische veronfreinigingen, als bestnjdingsmiddelen of bepaalde oliepraiukten)? 

7. bacteriele uitloging 
Om dit proces optimaal te kunnen toepassen moet worden onderzocht hoe de groei- 
omstandigheden van de betrokken ThiobucilZi-bacteriën zo optimaal mogelijk kunnen 
worden gemaakt 
Op microschaal kan worden bepaald: 
-hoe kan het proceswater met daarin de uitlogende bacteriën via een recyclingsprocedure 
aan het siib worden toegdiend? 
-of er elementaire zwavel aan slib moet worden toegevoegd om het proces sneller op 
gang te brengen. 
-hoe lang het ontsluitingsproces in beslag neemt; m.a.w. hoe lang de slib-verblijftijd 
minimaal zal moeten zijn. 
-wat de optimale groeiomstandighedenzijn van Thiobaciili in termen van temperatuur, 
pH en vochtigheid. 
-hoe moet worden ontwaterd 

8. metaalreiniging van proceswater 
Er moet worden onderzocht hoe het proceswater wat op verschillende plaatsen tijdens 
de reiniging vrij komt het beste ontdaan kan worden van zware metalen. Daarbij moet 
gedacht worden aan het gebruik van ionenwisselaars en het toepassen van 
elekuolytische technieken. 
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9. aanpassing reinigingsprocédé 
Op grond van de slibkwalificatie moet het reinigingsprocedé fysich-chemisch en 
microbiologisch zo worden ingericht dat de reiniging optimaal verloopt Op dat punt zal 

nog het nodige onderzoek vemcht moet worden. Dit kan in eerste instantie op 
laboratoriumschaal worden onderzucht. 

10. anaère verontreinigingen 
Naast zware metalen komen er in slib frequent organische verontreinigingen voor 
(PAC's, PCB'S en olieveronweiniging). Er zal moeten worden onderzocht: 
a. of de aanwezigheid van deze veronueinigingen interfereert met het proces van 
metaalontsluiting 
b. hoe met deze verontreinigingen omgegaan moet worden; 
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Hoofdstuk I 

Inleiding en samenvatting 

1.1 Inleiding 

in de hdbaarheidsstudie uit 1988 is het ontwerp voor een biotechnologisch uitloogprccedé 
om zware metalen uit baggerspecie te verwijderen, bestaande uit twee (oorspronkelijk drie) 
opeenvolgende stappen, met Lactobaciili respektievelijk Thiobacilli, zoveel mogelijk 
theoretisch onderbouwd. Een aantal aannames en redeneringen, gebaseerd op de literatuur- 
studie (Kuiters) waren positief beoordeeld door geraadpleegde externe deskundigen. In 
samenspraak met DBW/RIZA groeide gedurende de tweede helft van 1988 een opzet 
voor een onderzoek waarin het procedé door middel van experimenten op zijn praktische 
bruikbaarheid getoetst moest worden. 

in maart 1989 werd door DBW/RIZA opdracht gegeven tot het uitvoeren van het 
onderzoek met als doel te testen of de voorgestelde methoden in de praktijk verwijderings- 
rendementen zullen opleveren die verdere ontwikkeling van het procedé kunnen recht- 
vaardigen. Tevens werd vanuit het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek een bijdrage 
in de onderzoekskosten verleend. Het onderzoek maakt deel uit van de cluster E l  t/m 5 
(thermische, exmctieve, scheidings-, biotechnologische en in situ-saneringstechnieken) 
als nummer El-3, van het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek. Daarnaast is door 
DBW/RIZA in het kader van de POSW fase I opdracht verleend. 

Relatieve voordelen 

De voordelen van zaCt&!aching' liggen in het gebruik van biologisch afbreekbare organische 
zuren, in de te verwachten efficiëntie van het proces doordat de bacteriën in direkt kontakt 
komen met slibdeeltjes (direkt buiten het celmembraan komen hoge zuurconcentraties 
voor) en in de vorming van chelaten waardoor resorbtie van ontsloten metaalionen wordt 
voorkomen. De voordelen van Thio-leaching' liggen in de oxidatie van slecht oplosbare 
metaaisulfiden en een vergaande pH verlaging. De voordelen van deze kombinatie liggen 
in de relatief snelle extractie met melkzuur van redelijk goed oplosbare verbindingen 
(waaronder de zuurbuffering van het slib) als eerste stap, met echter een beperkte pH 
verlaging tot ca 3, en een verdere pH verlaging tot ca 1 en oxidatie van sulfiden met de 
Thiobacilli ais laatste stap. 

Uitvoering 

Simultaan met dit onderzoek heeft een semitechnisch onderzoek plaats gevonden naar 
zuurexnactie en extractie met komplexvmers m.b.t. waterbodems (nr El-1), uitgevoerd 
door TNO-MT resp. PBI BV, met dezelfde drie slibmonsters. Doel van deze koppeling 
is de rendementen van de onderzochte methoden te vergelijken. 

Bioteehnologirche uilloglig van zware metalen uit de slibfractie van baggenpeck Deel ü l  experimmten 1 
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Door TNO-MT Apeldoorn zijn drie siibmonsters bereid: 
1. Stein (havenmonding), alleen gehomogeniseerd, vnl lood. 
2. Dommel: gehydrocycloneerd, vn1 organisch slib, vnl cadmium. 
3. Arnhem (Malburgerhaven), gehydrocycloneerd, vn1 lood. 
(Voor uitgebreidere gegevens wordt naar hoofdstuk 3 en de bijlagen verwezen). 

Voor de uitvoering van de expenmenten is gebruik gemaakt van een door SEC in 
ontwikkeling genomen membraanreaktor, waarvoor door de Noordelijke Ontwikkelings 
Maatschappij NV een ontwikkelings krediet is verleend en in het kader van de Investerings 
Premie Regeling subsidie is verkregen van de provincie Groningen. Het onderzoek is in 
april 1989 begonnen. De experimenten zijn half april 1990 afgerond. 
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1.2: SAMENVAITING 

1.2 Samenvatting 

12.1 Doelen 

Het primaire doel van het onderzoek is een eerste indruk te krijgen van de verwijderings- 
rendementen van biotechnologische uitloging met Lucrobacilli (anaeroob), gevolgd door 
Thiobacilli (aeroob) in een aantal cycli waarbij de redoxpotentiaal van sterk negatief 
omslaat naar sterk positief en de pH in elke cyclus verder verlaagd wordt. Het uit suikers 
gevonnde meikzuur heeft hierbij twee funkties: de levering van protonen voor de uitwissehg 
tegen metaalionen (zuurextractie) en chelatie van vrijkomende metaalionen. Om een 
vergelijking mogelijk te maken met fysischkhemische zuurextractie (met HCl) en 
fysisch/chemische complexering (met EDTA) zijn regelijkertijd dezelfde drie sediment- 
slibben onderzocht door respektievelijk TNO en PBI BV. 

Het tweede doel is een indruk te krijgen van de werking van de hiervoor ontworpen 
procestechniek en het gedrag van drie geheel verschiliende slibsoorten. Centraal in de 
procestechniek staat de membraanreaktor welke door SEC ontwikkeld wordt. In deze 
reaktor vinden (bio)chemische reakties plaats tegelijkertijd met scheiding van vaste 
delen en met metaal-lactaat chelaten beladen procesvloeistof. Een tweede reaktortype, de 
Thiobak, is tijdens het onderzoek ontstaan. Het derde doel, een indruk te krijgen van de 
kosten, was facultatief en hierover zijn nog geen uitspraken mogelijk in het kader van dit 
onderzoek. 

I22 Omstandigheden 

De opzet van de experimenten is gaandeweg sterk beïnvloed door de omstandigheden. 
Er waren drie grote onbekenden: biotechnologie, procestechniek en slib. De eerste twee 
zijn in wisselwerking met elkaar eerst aangevat; toen er praktisch bruikbare culturen en 
uiuusting beschikbaar waren, zijn een aantal exmctieproeven uitgevoerd op de drie slibben. 
De resultaten van deze extractieproeven zijn tot stand gekomen onder niet helemaal 
vergelijkbare omstandigheden. Na de twee experimenten met Steinslib was de 
membraanreaktor onherstelbaar beschadigd, zodat de proeven met Dommelslib en 
Amhemslib een aangepaste uitvoering behoefden. Na de proeven met Dommelslib was 
er geen gelegenheid meer om voldoende Lucrobacilli cultuur aan te kweken, zodat het 
Anihemslib met zuiver melkzuur is behandeld. Aangezien de drie slibben sterk van 
elkaar verschillen is geen definitief uitsluitsel te geven of de lagere rendementen bij het 
Dommelslib en Amhemslib zijn toe te schrijven aan het ontbreken van de membraan- 
reaktor respektievelijk het ontbreken van de membraanreaktor en Lactobacilli, of dat de 
lagere rendementen inherent zijn aan de speciatiekarakteristieken van Dommelslib cq 
Amhemslib. 

12.3 Procestechniek 

De proefinstallatie bestond aanvankelijk in grote lijnen uit: 
- geroerde vaten 
- een Lactobacilli fermentor en een identieke Thiobacilli fermentor (eigen produkt) 

3 
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1.2: SAMENVATïlNG 

- een membraanreaktor (eigen produkt) 
- een slangenpomp 
- pH meting op verschillende punten met computerregistratie 
Later zijn hier aan toegevoegd 
- een fixed bed bioreaktor voor methaangisting van gebruikt melkzuur (eigen produkt) 
- idem voor Thiobacilli 
- een dunnelaag reaktor met gefixeerde Thiobacilli (Thiobak, eigen produkt) 

Voor de experimenten is gebruik gemaakt van een proefmodel van de membraan- 
reaktor van SEC. in deze reaktor vindt, tegelijk met de reakties tussen bacteriën, slib en 
hulpstoffen, scheiding plaats tussen vaste delen en de, met gecomplexeerde metaalionen 
beladen, procesvloeistof. Hiermee wordt beoogd a) de drijvende kracht achter de 
uitwisseling van Me2+ door 2H' groot te houden, b) de concentraties metalen in de vloeistof 
laag te houden (met het oog op mogelijke toxiciteit voor de micro-organismen) en c) om 
de microbiologische kinetiek te verhogen. En hoewel de direkte complexenng van 
ontsloten metaalionen resorbtie aan het slib voorkomt, is ook hierom een snelle afvoer 
van opgeloste metalen gewenst. 

1.2.4 Proces 

Het extractieproces bestaat in principe uit Lacto-leaching (1 t/m 8) en Thio-leaching (9 
en 10) waarin de volgende handelingen zijn te onderscheiden: 
l2 Aanzuren ruw slib (bezonken) met melkzuuroplossing (simulatie van eerste cyclus 

waarin ruw slib met gerecirculeerde procesvloeistof wordt aangezuurd); pH daalt van 
> 7 naar ca 43 - 5.5 

22 Filtratie met de membraanreaktor; 
32 Mengen van slibconcentraat met Luctobacilli cultuur (pH 3,5) en glucose oplossing; 
4Q Reaktie in geroerd vat; pH daling van ca 5,5 naar ca 4; 
5e Filtratie met de membraanreaktor; 
6e Aanlengen slibconcentraat met melkzuuroplossing (simulatie van gerecirculeerde 

7e Reaktie in geroerd vat; pH daling van ca 4 naar ca 3 (aan het eind wordt geconcen- 

8% Filtratie met de membraanreaktor; 
gQ Aanlengen slibconcentraat met melkzuuroplossing (simulatie van gerecirculeerde 

procesvloeistof) en glucose oplossing; 

treerd melkzuur toegevoegd omdat Lactobacilli inaktief worden rond pH 3); 

procesvloeistof) en Thiobacilli cultuur; 
1oP Filtratie met de membraanreaktor. 

Steinslib is volgens dit schema twee maal behandeld. De eerste proef diende als 
voorbereiding van de tweede, waarin de extracties gekwantificeerd zijn. De laatste stap 
van de tweede proef is uitgevoerd door de slibsuspensie te centrifugeren toen het 
membraan van de membraanreaktor scheurde. Ondanks dit gebeuren beantwoordde de 
proefinstallatie aan zijn doel (de ervaringen zijn later bij een nieuw ontwerp verwerkt). 

Dommelslib is tweemaal volgens het schema behandeld, waarbij de scheiding 
vasdvloeibaar werd uitgevoerd door bezinking. Dank zij de goede bezinkeigenschappen 

4 
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1.2: SAMENVATIWG 

van het verzuurde slib leverde dit geen problemen op. ûpvailend was de spontane vemning 
van het slib na toevoeging van glucose (pH 6,9 naar 4,4) die geheel aan de autochtone 
microorganismen is toe te schrijven. Niet bekend is of er specifiek melkzuur werd g e v o d .  

I35 Resultaten hoofddoel: rendementen 

Met twee van de drie slibben zijn twee proeven gedaan. De eerste had tot doel het gedrag 
van het slib te bestuderen (suspensiegedrag, pH veranderingen, gasvorming, scheidings- 
gedrag, monstervoorbehandeling e.d.). Aan de hand van analyses van de vloeistoffase 
werd getracht een indruk te krijgen hoe het tweede experiment het best kon worden 
uitgevoerd. Elk tweede experiment had tot doel een volledig kwantificeerbare extractie 
te doen. Met Amhemslib is één proef gedaan. De proeven hadden een open einde wat 
betreft de reaktietijd. Binnen het beschikbare budget was geen gelegenheid een extractie 
te herhalen met een langere of kortere reaktietijd. De resultaten moeten daarom gezien 
worden als een indikatie van de mogelijke rendementen en niet als de (bio)chemisch of 
procestechnisch gezien maximaal haalbare rendementen. 

Een tweede faktor waarom de experimenten gezien moeten worden als indikatief 
beireft de suboptimale omstandigheden. De gebruikte procestechniek was nog nooit eerder 
beproefd, de bacterieculturen waren niet aan de slibmamix geadapteerd en de speciatie- 
karakteristieken van de drie slibben waren volledig onbekend (de resultaten van de 
karakterisering door Groenendijk [15] kwamen pas beschikbaar na beëindiging van de 
experimenten). In grafiek 1 zijn de extractierendementen weergegeven voor acht zware 
metalen uit de drie slibben. In Steinslib zijn Cr, Ni, Sn en Ba niet geanalyseerd, Sn is 
alleen in Arnhemslib geanalyseerd, Ni is alleen in Dommelslib geanalyseerd. 

Grafiek 1: Restconcernraties M biotechnologische uitloging voor 8 zware metalen uit 3 slibben 

1 

Pb Cd Cu Zn Cr Ni Sn Ba 

SreLislib Danmelslib Amhunrlib 
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Opmerkelijk is dat Cd tot onder de detectiegrens uit Steinslib is verwijderd Als we de 
resultaten afzetten tegen de A-waarde voor droge bodems uit de Leidraad bodemsanerhg, 

Grajiek 2: Restconcentraties van 4 zware metaien in 
Steinsiib na uitloging. t.o.v. A-wMrden 
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berekend op basis van 1% organische 
stof (gemeten) en 25% lutum (geschat), 
zien we in grafiek 2 dat Steinslib voor 
de vier geanalyseerde zware metalen 
zou voldoen aan de eisen voor multi- 
funktioneel hergebruik Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat geen gegevens 
beschikbaar zijn over de biologische 
beschikbaaheid van de restconcenuaties 
zware metalen na neutralisatie van het 
behandelde. slib. Uit grafiek 3 kunnen we 
opmaken dat de A-waarden voor zeven 
zware metalen en olie in de slibfractie 
(bovenloop na hydrocyclonage) van 
Dommelsediment benaderd zijn zonder 
de membmamabr. Een handicap bleek 
het grote verlies aan massa gedurende de 
extractie, vooral in het pH trajekt tot 3,5. 
Uit de toename van het organische stof 

gehalte kan opgemaakt worden dat dit massaverlies vooral anorganische verbindingen 
betreft, met name ijzer en mangaan. Aangezien de proef op een willekeurig moment is 
gestaakt, bestaat de mogelijkheid dat een extra extractiecyclus tot hogere rendementen 
zou kunnen leiden. 

Grafrek 3: Restconcentraties van 8 zware metalen en olie in Dommelslib na Wtloging, t.o.v. A-waarden 

70 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

Pb Cd Cu zn c r  Ni Ba OLIE 

rertccncuiuatie alr % van beginmnmuaue A-waarde aU % YM begin-sentmtie 



;$:, :?":.:. ,:S., i:''.: .i .::::, ': ...... :. :.: :: .... :. i('.?( ; ~ ,.:::: ..: ,:. ..::.;,:;..: I. ............... :. 

begin eind %uil 

Pb 499 65 87% 
Cd 28 <0,1 100% 
Cu 193 36 82% 
zn 1.708 133 92% 
cr 
Ba 
Ni 
Sr 
Sn 
Olie 

m a g  d.r. m&g d s .  

Om een indruk te krijgen van het effekt van de exuactie op organische verontreinigingen 
is het Dommelslib geanalyseerd op minerale olie (GC). Er trad een afname op van ca 
87% (van ca 5.000 tot ca 650 mgikg ds). De A-waarden van de metalen en de olie zijn 
berekend op grond van 50% organische stof (gemeten) en ca 10% lutum (geschat). 

begin eind %uil  begin eind % U i l  

315 164 48% 3.258 421 87% 
272 18 93% 32 8 75% 

1.735 222 87% 300 174 42% 
2.565 173 93% 1.950 229 88% 
4.471 533 88% 244 128 48% 
1.278 233 82% 704 510 28% 
1.506 50 97% 

183 34 81% 
5.450 5.450 0% 

m&g d s .  mgkg d.r. m&g d.i. mgkg d.9. 

5.000 650 87% 

Grafiek 4: Restconeentraties van 8 zware metalen in Arnhemlib M Uitloging, t.o.v. A-waarden 
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1.2: SAMENVAITING 

1.3 Belangrijkste konklusie 

a)  Extractierendementen 

De lage restconcentraties in Steinslib met waarden rond de A-waarde voor lood, koper 
en zink, en een volledige verwijdering van cadmium, zijn betrekkelijk makkelijk bereikt. 
Met dit experiment, het enige waarbij de membraanreaktor is gebruikt, is aangetoond dat 
een dergelijke soort baggerspecie zonder scheiding vooraf in een fijne en grove fraktie, 
in principe met biotechnologische uitloging gereinigd kan worden tot multifunktioneel 
herbruikbare grond. 

Uit Dommelslib blijkt lood moeilijker te extraheren dan uit Steinslib. Voor koper 
geldt het omgekeerde. Hoewel bij het experiment met Dommelslib geen gebruik werd 
gemaakt van de membraanreaktor, zouden de verschillen tussen Stein-en Dommelslib 
(gedeeltelijk) verklaard kunnen worden vanuit de speciatieverschillen. Er van uitgaande 
dat het Dommelslib minder efficiënt is uitgeloogd, wat onder andere kan blijken uit de 
hogere restconcentratie cadmium (over het algemeen een zeer mobiel metaal), zou 
gekonkludeerd kunnen warden dat het koper in Dommelslib beter extraheerbaar is dan lood. 

Het experiment met Anihemslib leverde alleen voor lood en zink bevredigende 
extractie rendementen. De uitloging met melkzuur in plaats van Lactobacilli bleek geen 
verschil uit te maken voor deze twee metalen, vergeleken met de voorgaande experimenten. 
De rendementen voor cadmium, koper, chroom en barium zijn laag vergeleken met de 
andere twee slibben. De verschillen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de speciatie. 
Van het tin werd niets gemobiliseerd. De verklaring hiervoor is dat tin uitsluitend als 
tinoxide voorkomt dat vrijwel onoplosbaar is, zelfs in (koud) koningswater. Het is ook 
niet oxideerbaar door Thiobacilli. De vraag rijst dan of tinoxide wel een potentieel 
ecotoxicologisch schadelijke verbinding is. 

Resumerend het rendement voor zink is voor de drie slibben vrijwel gelijk, met 
restconcentraties rond de A-waarde. De rendementen voor de overige zware metalen 
verschillen sterk, waarschijnlijk veroorzaakt door speciatieverschillen. De hoogste 
extractierendementen zijn gevonden voor cadmium uit Steinslib (100%) en nikkel uit 
Dommelslib (97%). 

Maximale rendementen 

Ten aanzien van de maximaal haalbare rendementen is de konkiusie dat voor de meest 
voorkomende zware metalen lood, cadmium, koper, zink, nikkel en chroom er geen 
aanwijzingen zijn waarom verwijderingspercentages van 95-100% niet mogelijk zouden 
zijn. Deze konklusie berust op a) de waameming dat niet mobiel cadmium, als CdS, al 
na één dag behandeling met Thiobacilii tot beneden de detectiegrens (0,l mgkg ds.) uit 
Steinslib verwijderd was, b) dat uit het onderzoek van Groenendijk [15] en eigen micro- 
scopisch onderzoek gekonkiudeerd kan worden dat de sulfiden van de overige 
onderzochte metalen als discrete neerslagen voor komen en c) op de aanname dat de tijd 
die bacteriën nodig hebben om relatief grote korreltjes op te lossen verkort kan worden 
door optimalisatie van het proces, in het bijzonder door de toepassing van ulnasone 
trillingen. 
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b) Procesrechniek 

De twee experimenten met Steinslib hebben veel informatie opgeleverd ten aanzien van 
de procestechniek. Met name de membraanreaktor bleek, ondanks werktuigbouwkundige 
gebreken, een doelmatig instrument voor het uitloogproces. Het werken op een "proto- 
technische" schaal heeft veel gegevens opgeleverd ten aanzien van het hanteren van het 
slib in een gesimuleerd 'once through proces (suspensiegedrag, pompen, verstopping 
van leidingen en afsluiters, pH meting, materialen, sedimentatie, membraanfiltratie, 
verschillen in gedrag tussen mineraal en organisch slib, gasontwikkeling e.d.). Het grote 
aantal praktische problemen dat tijdens de experimenten om een oplossing vroeg heeft 
de stap naar opschaling en optimalisatie van het procedé verkieind. 

De komplexe matrix van de verschillende suspensies leverde problemen op 
analytisch gebied. Het geplande anaiyseschema is daarom vereenvoudigd tot pH, 
redoxpotentiaal en metalen. De bepaling van optimale melkzuurconcentraties en het 
volgen van de toe- en afname ervan tijdens de diverse deelprocessen, is uitgesteld tot een 
volgende serie experimenten met de drie slibben, ais de proefopstelling verbeterd is. 

c ) Microbiologie 

De biotechnologische aspekten van het procedé beeeffen vooral het massaal kunnen 
benutten van eigenschappen van bepaalde bacteriën. Zowel Lacrobacilli als Thiobacilli 
worden vanouds gebruikt in bulkprocessen (zuivel resp. mijnbouw). Produkties van 
honderden tonnen melkzuur per dag resp. honderden tonnen koper per dag zijn geen 
uitzondering. Met de bacterieculturen zijn een groot aantal proefnemingen gedaan in 
verschillende typen fermentors. Uiteindelijk bleek de mesofiele Lacrobacillus helveticur 
(mee stammen) het best in bulk te kweken in rondgepompte verwarmde vaten. De op 
meikzuurafbraak geadapteerde anaerobe methaancultuur (afkomstig uit een industriële 
waterzuivering) bleek uiteindelijk niet nodig in het uitloogproces. Wel is getest of deze 
cultuur afgewerkt melkzuur kan omzetten in methaan. Dit is kwalitatief getest en de 
cultuur levert brandbaar gas. 

Lmtobacilli 

De konstniktie van een aparte Lacto-fermentor waaruit telkens een hoeveelheid wordt 
afgetapt voor (verloren) gebruik in de slibsuspensie, is effektief gebleken. in het slib 
werd een aanzienlijke pH verlaging gekonstateerd onder kondities die gunstig zijn voor 
melkzuurproduktie. Met name een redoxpotentiaai van ca +I00 mV* en een temperatuur 
van ca 45-5o'C zijn belangrijke proceskondities (de hoge temperatuur is bij de proeven 
niet bereikt; dit is informatie van later datum). Toegevoegde glucose leidde tot een verdere. 
daling van de pH tot pH 3,4 (experiment la  Steinslib). Verlenging van de redtietijd 
leidde tot een lichte pH stijging, waarschijnlijk als gevolg van afbraak van de gevormde 
zuren. 
*) inklusief de offset van 22OmV van de referentie elekucde. 

9 



1.2: SAMENVAïTiNG 

Thiobacilli 

Het probleem met Thiobacilli is hun trage groei. Een proces waarbij de bacteriën verloren 
gaan met het behandelde slib is daarom op grote schaai praktisch gezien niet te realiseren. 
Fixatie van de Thiobacilli op inert dragermatdaal, waarbij het slib gedurende enige tijd 
in kontakt blijft met de cultuur, lijkt een goede oplossing. De tijdens het onderzoek 
ontwikkelde Thiobak is een dunnelaag reaktor, waarin de slibsuspensie in een laag van 
ca 2 mm dik langzaam over de gefixeerde cultuur stroomt. De dunne laag maakt het 
mogelijk dat er voldoende zuurstof diffundeert voor de katalytische oxidatiereakties. 

Het gebruik van T. thiooxidans en T. ferrooxidans, in kombinatie met de konstante 
aanvoer van sulfiden via het slib, leidt tot de gelijktijdige prcduktie van elementair 
zwavel door T. ferrooxidans en de oxidatie ervan tot zwavelzuur door T. thiooxidans. 
Nader onderzoek moet uitwijzen of er een netto produktie is van zwavel of een tekort. 
Eén en ander is afhankelijk van het sulfidegehalte van het te behandelen slib, van de 
reaktietijd en van de gewenste pH verlaging als gevolg van de prcduktie van zwavelzuur. 
Waarschijnlijk zal zich onder langer konstant gehouden kondities een evenwicht instellen 
tussen produktie en oxidatie van zwavel. De groei van bloemkoolachtige zwavelneerslagen 
zou echter ook kunnen wijzen op een accumulatie van zwavel ter plaatse van concentraties 
T. ferrooxidans, waardoor de pH daling als gevolg van zwavelzuurprcduktie misschien 
extra gestimuleerd moet worden door toevoeging van zwavelbloem aan de slibsuspensie. 
Baggerslib bevat over het algemeen voldoende ijzer voor de ferro-feni-ferm cyclus van 
T. ferrooxidans . 
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Hoofdstuk II 
Probleemstelling 

2.1 Probleemstelling 

Oorspronkelijk luidde de probleemstelling: "Na hydrwyclonage van vervuilde bagger- 
specie ontstaat er in principe een relatief schone onderloop (zand) en een bovenloop 
waarin de contaminanten in de slibfiactie geconcentreerd worden. Uit deze bovenloop 
kunnen zware metalen verwijderd worden door middel van zuurextractie. Doel van dit 
onderzoek is aan te tonen dat door middel van biorechnologische methoden een 
aanvaardbaar uitlogingsrendement voor zware metalen in de bovenloop kan worden 
bereikt." 

Gedurende de voorbereidingen voor het onderzoek kwamen resultaten beschikbaar 
vanuit andere ondermekwelden binnen het POSW. Deze hebben geleid tot een venuiming 
van de doelstelhg in die zin dat naast twee slibfracties van gehydrocycloneerde specie 
uit de Dommel en uit de Malburgerhaven te Arnhem, ook een specie is onderzocht waar 
scheiding niet zinvol werd geacht: Maassediment uit de havenmonding bij Stein. 

Onder "aanvaardbaar uitlogingsrendement" wordt in dit kader verstaan een verlaging 
van de concentraties zware metalen tot de A-waarde voor droge bodems, gezien het doel 
van reiniging: het mogelijk maken de gebaggerde specie als ophooggrond te gebruiken. 

De "biotechnologische methoden" die in het ondenoek toegepast worden bestaan 
in gote lijnen uit twee microbiologische processen: 
A. Vorming van melkzuur uit suikers door Lmrobacilli direkt in de slibsuspensie, waarbij 
metaalionen uit de slibmatrix worden verdrongen door protonen van het dissociërende 
melkzuur en vrijkomende metaalionen worden gecomplexeerd tot metaal-lactaat chelaten. 
De vorming van deze chelaten voorkomt dat gemobiliseerde metaal-ionen weer resorberen 
aan slibdeeltjes, zodat er een onbalans blijft bestaan tussen desorbtie en resorbtie en de 
drijvende kracht achter de mobilisering konstant hoog blijft. 
B. Katalytische oxidatie van onoplosbare metaalsuifiden door twee Thiobucilli stammen 
waardoor metaalionen in oplossing gaan en zwavelzuur wordt geproduceerd. De daarbij 
optredende pH daling veroorzaakt tevens mobilisatie van metaalionen die zeer sterk zijn 
geadsorbeerd aan organisch materiaal of in slecht oplosbare niet-suiñdische verbindingen 
voorkomen. Het complexerende melkzuur voorkomt dat gemobiliseerde metaalionen 
neerslaan in de vorm van slecht oplosbare sulfaat verbindingen. 

"Zuurexnactie" is een effektief remobilisatiemechanisme voor zware metalen, zoals 
o.a. uit de literatuurstudie (deel na) blijkt. Bij de methode die in dit onderzoek getest 
wordt spelen echter ook andere mechanismen een rol: complexvorming (met lactaat), 
oxidatie (d.m.v. aëratie en katalytisch met Thiobucilli) en door temperatuurverhoging 
(noodzakelijk voor de iucrobaciiii). Voor een uitgebreidere beschrijving van deze 
processen en de toegepaste procestechniek wordt verwezen naar de haalbaarheidsstudie 
idee1 IIa) en het volgende hoofdstuk. 
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2.2: DOELEINDEN ONDERZOEK 

2.2 Doeleinden onderzoek gespecificeerd 

a) Het gebruik van Luctobacilli 

Eerdere extractieproeven (op baggerslib uit de haven van k l ingen ,  zie deel I) met 
melkzuur zonder melkzuurproducerende micro-organismen, gaven een rendement te zien 
van ca 20% voor Zn en Cr en ca 1% voor Cu, bij pH 2. De aanname dat microbiële 
produktie van meikzuur direkt in de slibsuspensie, tot hogere rendementen kan leiden, is 
gebaseerd op de redenatie dat in de direkte nabijheid van een bacterie een zeer hoge 
concentratie meikzuur voorkomt, veroorzaakt door een trage diffusie van het melkzuur 
dat door het organisme wordt uitgescheiden. Door de bacteriën direkt in kontakt te brengen 
met slibdeeltjes, veroorzaakt de plaatselijk hoge protonenconcentratie een versterking 
van de uitwisseliigsreaktie 2H+ tegen MeZ*, in een vloeibaar medium waarvan de pH niet 
extreem laag hoeft te zijn (zie figuur 2 op bladzijde 23). Gezien het semi-technische 
karakter van het onderzoek is besloten deze aanname niet apart te verifiëren door middel 
van identieke extractie experimenten mèt en zonder Lactobacilli, maar af te gaan op de 
mening van geconsulteerde microbiologen dat deze aanname valide is. Er is voor gekozen 
prioriteit te verlenen aan het toetsen van de methode op drie verschillende slibben om 
een indruk te krijgen van de algemene bruikbaarheid van de methode. 

Doelstelling l a  

De experimenten hebben primair tot doel aan te tonen dat op semi-technische 
wijze een hoog extractierendement voor zware metalen is te bereiken met aan de 
slibsuspensie toegevoegde Lactobacilli die melkzuur produceren uit toegevoegde 
suikers. (Ter beperking van het aantal variabelen wordt alleen glucose toegevoegd). 
Operationeel subdoel is het verwijderen van relatief goed oplosbare metaalverbindingen 
uit het slib teneinde het effekt van Thiobacilli op slecht oplosbare verbindingen duidelijk 
te kunnen meten. 

b) Het gebruik van Thiobacilli 

Het oplosbaarheidsprodukt van veel in anoxisch bodemslib voorkomende metaalsulfiden 
is dermate laag dat met zuurextractie onvoldoende metalen gemobiliseerd kunnen 
worden bij een nog praktisch realiseerbare pH verlaging. De beperkte invloed van 14 
dagen beluchting van het slib is in deel I beschreven. Hiermee is een verhoging van de 
mobilisatierendementen voor Zn (30%) en Cr (20%) te bereiken, terwijl Cu tot 15% 
mobiliseerbaar bleek mits de suspensie niet werd geschud (daarbij trad > 90% resorbtie 
op). Oxidatie van het slib leidt dus tot een hogere mobilisering. Verschillende stammen 
Thiobucilli zijn in staat sulfidische verbindingen katalytisch te oxideren. Hiervan wordt 
gebruik gemaakt bij de winning van koper uit laagwaardig erts. Hoewel het chemisch 
gezien een zeer efficiënt proces is, speelt het procestechnische probleem dat Thiobacilli 
zeer langzaam groeien en een traag metabolisme vertonen. Bij "heap-leaching" in de 
mijnbouw speelt tijd geen rol, maar bij een indusmeel proces in een kostbare uitrusting 
is verblijfstijd een grote kostenfaktor. 
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2.2: DOELEINDEN ONDERZOEK 

De Thiobacilli worden daarom pas ingezet als met de melkzure extractie relatief goed 
extraheerbare metalen zijn verwijderd. 

Doelstelling I b 

Tot het primaire doel van het onderzoek behoort tevens het aantonen dat op 
semi-technische wijze met behulp van Thiobacilli uit een slibsuspensie sulfidische 
metaalverbindingen oplosbaar te maken zijn en dat de opgeloste metalen uit de 
slibsuspensie zijn te verwijderen. 

Terwille van de duidelijkheid is de oorspronkelijk voorziene methaangisting van 
het slib tussen de melkzure extractie -Lacto-leaching- en de oxidatie met Thiobacilli 
-Thio-leaching- uit de probleemstelling weggelaten aangezien deze stap ongewenst 
bleek bij nadere beschouwing. Zie hierover uitgebreider in de procesbeschrijving in 
hoofdstuk 4. 

c)  Complexiteit van de methode 

Om twee redenen zijn de experimenten op semi-technische schaal uitgevoerd. De eerste 
reden is dat de methode berust op het bewerkstelligen en in stand houden van elkaar 
versterkende gradiënten, waannee naar evenwicht tenderende reakties zoveel mogelijk in 
onbalans worden gehouden teneinde de drijvende k h t  achter de mobilisatiemechanismen 
konstant groot te houden (zie hierover uitgebreider in hoofdstuk 4, de procesbeschrijving). 
Om gradienten in stand te houden is het noodzakelijk een kontinue afvoer van de produkten 
te bewerkstelligen teneinde de reaktiepmessen niet te laten uitdoven. Daardoor krijgen 
de experimenten het karakter van een propstroomproces, waarbij de ingrediënten aan het 
begin worden samengevoegd en aan het eind de produkten in gescheiden stromen worden 
afgevoerd. De hiervoor benodigde uitrusting, met als centrale processor de membraan- 
reaktor, is semi-technisch van opzet. De membraanreaktor is gebonden aan optimale 
dimensies (o.a. afstand tussen de elekaoden) en kan noch verkleind noch veel opgeschaald 
worden. De tweede reden is dat getracht wordt het proces van opschaling te verkorten door 
direkt op semi-technische schaal te beginnen. 

Doelstelling 2 

Het secundaire doel van het onderzoek is zoveel mogelijk procestechnische 
gegevens te verkrijgen met het oog op een eventuele verdere opschaling van de 
methode. 

Doelstelling 3 

Het tertiaire doel is kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te verkrijgen ten 
behoeve van een voorlopige kosten-baten analyse van de methode. (In het kader 
van dit onderzoek is deze doelstelling verder buiten beschouwing gelaten). 

Bioiedinologirche uirioging van zwam metalen uil de rlibfnnie van baggerspecie Deel III: experimmm 13 



Hoofdstuk ìII 

Onderzoeksopzet 

14 

3.1 Speciatie en remobilisatie mechanismen van (zware) metalen 

Na hydrocyclonage van vervuilde baggerspecie ontstaat er in principe een relatief schone 
onderloop (zand) en een bovenloop waarin de contaminanten in de siibfractie in zeker 
mate geconcentreerd worden. Eén en ander is afhankelijk van het uitgangsmateriaal. 
Gebleken is dat bij aanwezigheid van verontreinigingen in de vorm van afzonderlijke 
deeltjes ook de onderloop verontreinigd kan blijven. Het ligt voor de hand dan een fysische 
reinigingsstap achter de hydrocycloon (separator) te plaatsen. Uit de bovenloop of een 
niet gescheiden specie kunnen zware metalen verwijderd worden door middel van zuur- 
extractie. Doel van dit ondenoek is te bestuderen of met behulp van biotechnologische 
methoden een aanvaardbaar uitiogingsrendement voor zware metaien kan worden bereikt. 

Het concept voor het te onderzoeken reinigingsproces is tot stand gekomen op basis 
van literatuuronderzoek (deel iib) en consultering van deskundigen op deelgebieden. Uit 
de literatuurstudie kwam naar voren dat vrijwel alie zware metaien in anaeroob slib 
voorkomen als pH afhankelijke discrete neerslagen (hydroxiden, carbonaten en 
sulfiden) dan wel volgens bindingswijzen die pH afhankeiijk zijn (fysische adsorbtie, 
chemosorbtie, chelatie, coprecipiratie) [3]. Een gedeelte echter neemt inerte posities in 
het kristalrooster van mineralen in; deze kunnen derhalve buiten beschouwing blijven. 

Na scheiding d.m.v. hydrocyclonage kan een zeer hoog percentage van deze zware 
metalenverbindingen zich in de bovenloop, de slibfractie, bevinden [2,3,5]. Dit 
onderzoek is beperkt tot de verwijdering van deze zware metalen; de verwijdering van 
organische micro-verontreinigingen blijft in dit kader buiten beschouwing. Wel zijn enige 
chromatogranmen gemaakt om een indruk te krijgen van aard en gehalten van apolaire 
koolwaterstoffen (zie hoofdstuk 6.2). 

Mobilisatiemechanismen 

(Re)mobilisatie van zware metalen uit sediment wordt beinvloed door verschillende 
faktoren, die eik weer een ander effekt hebben op de hierboven genoemde bindingsvormen. 
Te noemen zijn: 
1. Verlaging van de pH. 
Met name carbonaten en hydroxiden komen in oplossing. Ook sommige (iabiel) fysisch 
of chemisch geadsorbeerde metalen komen vrij. 
2. Verandering van redoxpotentiaal. 
Bij toename van de reductieve omstandigheden gaan vooral hydroxiden in oplossing en 
worden Fe/Mn oxiden onstabiel, waardoor geadsorbeerde en gecoprecipiteerde metalen 
in oplossing gaan. Tegelijk worden sulfiden gevormd waardoor vrijgekomen metalen 
weer neerslaan. 
3. oxidatie van organisch materiaal doet geassocieerde metalen oplossen. 
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3: ONDERZOEKSOPZET 

4. methyleringsreakties. 
Ablat ie  van metalen als Hg, As en Se leiden tot vluchtige organo-metaalverbindingen 
(detoxificatiemechanisme van micro-organismen). 
5.  ionsterkte. 
Hoge concentraties (aard)aJkalimetalen kunnen gadsorbeerde metaalionen verdringen. 
6. temperatuur. 
Toename van temperatuur leidt tot afname van adsorbtie en toename van de oplosbaar- 
heidprodukten van neerslagen. 
7 .  synthetische complexerende agentia. 
8 .  vergisn'ng van slib. 
Evenals bij de oxidatie van organisch materiaal komen geassocieerde metalen vrij bij de 
anaerobe afbraak van het organische materiaal. 

3.2 Keuzen 

Uit de literatuur komt duidelijk naar voren dat pH verlaging (mechanisme 1) als het best 
werkzame remobilisatiemechanisme kan worden beschouwd. Voor het verlagen van de 
pH van slib zijn grote hoeveelheden zuur nodig [4,10] wegens de doorgaans grote 
buffercapaciteit van het slib. Bij het gebruik van anorganische zuren resteert, ook na 
recirculatie van zoveel mogelijk zuur, een slibrest met hoge restconcenuaties zuren. Om 
dit probleem te ondervangen kan gebruik gemaakt worden van organische zuren, die in 
principe biologisch afbreekbaar zijn. Indien daarnaast gekozen wordt voor een stabiele 
chelaten vormend organisch zuur als melkzuur, kan complexvorming met de vrijgeko- men 
metaalionen opueden. Van dit mechanisme kan gebruik gemaakt worden om resorbtie 
van ontsloten metaalionen aan het slib te voorkomen (vergelijk mechanisme 7) en de 
metaalionen als complex af te voeren opdat de drijvende kracht van de ontsluiting U) 
groot mogelijk blijft. 

Melkzuur kan microbiologisch worden geproduceerd op basis van suikers 
(eventueel uit afvalprodukten). Er is voor melkzuur gekozen omdat dit bij een lage pH 
stabiele chelaten vormt en de microbiële produktie ervan bij een lagere redoxpotentiaal 
plaatsvindt dan bijvoorbeeld van citroenzuur. Indien de zuuxproduktie plaats vindt in 
direkt kontakt met het te reinigen slib kan in principe een efficiëntieverbetering worden 
gerealiseerd. Deze wordt veroorzaakt door de plaatselijk hoge zuurconcenuaties rond het 
ceimembraan van de bacteriën, waardoor enerzijds de pH daar lager is dan in de 
slibsuspensie (waar de pH niet lager dan 3 wordt omdat de stofwisseling van de bacteriën 
dan tot stilstand komt), anderzijds een uitgewisseld metaalion direkt een chelaat vormt 
met het melkzuur. 

Uit de literatuur [i] is bekend hoe met een proces, bekend als 'bio-leaching', 
metaal-sulfiden in oplossing gebracht worden door katalytische oxidatie van de sulfiden 
tot sulfaten. Aangezien na zuur-extractie met organische zuren het behandelde slib in de 
meeste gevallen nog hoge gehalten aan metaalsulfiden bevat, is bio-leaching een logisch 
vervolg op de voorgaande stappen. De bij dit proces optredende vergaande verlaging van 
de pH tot ca 1 brengt naast de metaalsulfiden ook andere metalen in oplossing, die 
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tijdens de voorgaande, meer beperkte verlaging tot pH 3 met organische zuren, niet 
opgelost zijn. Het is een aeroob proces, waarbij tevens organisch materiaal kan oxideren 
(mechanisme 4). 

3.3 Exploratief onderzoek met drie onbekenden 

De experimenten zijn uitgevoerd met een door SEC gebouwde proefopstelling (zie figuur 
4 op bladzijde 28). Door de opdrachtgever zijn drie slibben ter beschikking gesteld die 
door TNO-MT zijn voorbehandeld (zie punt 3.4, slibkarakteristieken). Het onderzoek is 
exploratief van karakter, zoals uit de doelstellingen ook blijkt. De onderzoeksopzet is 
hiervan de weerslag. De wisselwerking tussen drie onbekende grootheden: microbiologie, 
procestechniek en drie slibben, werd verondersteld te leiden tot hoge extractierendementen. 

Op grond van de veronderstellingen die in de haalbaarheidsstudie zijn weergegeven, 
de resultaten van voorbereidende proeven en tussentijdse evaluaties hebben gaandeweg 
de experimenten vorm gehegen, waarbij voortdurend waarnemingen en voorlopige 
konklusies werden teruggekoppeld naar elke volgende stap. Ter onderbouwing van dit 
leerproces zijn de analyses zoveel mogelijk lopende het experiment uitgevoerd zodat de 
koers voortdurend bijgesteld kon worden. 

De te onderzoeken variabelen waren: 
A zuurconcentraties en concentratieverlopen in de slibsuspensie; 
B optredende pH veranderingen gedurende de behandelingen; 
C verblijftijden; 
D optimale slibconcentraties; 
E voedingskondities voor de micro-organismen; 
F efficiëntie; 
G gevoeligheid van de processen; 
in relatie tot de rendementen per metaal, per stap en per slibsoort. 

Verloop van het onderzoek 

De in dit rapport beschreven experimenten zijn uitsluitend gericht geweest op het h i k e n  
van -onder de gegeven omstandigheden- zo laag mogelijke eindconcentraties van zware 
metalen in het behandelde slib. Ten aanzien van de variabelen A t/m G hebben de 
experimenten aanwijzingen opgeleverd in welke bereiken de meet- en regeltechniek van 
een pilot-installatie berekend moet worden (zie hoofdstuk 7: Konklusies). In grote lijnen 
is het onderzoek als volgt verlopen: 
periode 1 (april-november 1989): 
- détailontwerp en bouw proefinstallatie 
- keuze slibben (REA, TNO-MT) (juli) en beschikbaar stelling slibben (sept.) 
- bouw en testen fermentoren voor íucrobacilli, Thiobacilli en methanogenen 
- ontwerp en beschrijving analyseprocedures 
- kweken culturen Lactobacilli en Thiobacilli 
- testen meetprocedures 

periode 2 (december 1989 - maart 1990): 
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- uitwerken en testen analysetechnieken 
- analyses uitgangsmaterialen en fermentatieprodukten 
- kweken en testen methanogene culturen 
- scheidingsproeven slib (met onbehandeld Steinslib) 
- uitwerken protocollen voor de experimenten, monstemame, monstervoorbehandeling 
- oplossen problemen met culturen 
- aanpassen fermentoren 
- testen en aanpassen proefinstallatie 

periode 3 (maarVaprill990): 
- uitvoeren expenment la  met Steinslib (volgen verzuring, bepalen procesparameters, 
benodigde hoeveelheden ingrediënten, analyses van permeaat, scheidingsproeven, 
bepalen procestijden, toetsen protocollen) 

- uitvoeren experiment lb: gekwantificeerde extractie van Steinslib 
- analyseren en evalueren van de resultaten 
- aanpassen opzet experiment na uitvallen membraanreaktor 
- onderzoek en evaluatie van oorzaak en gevolgen van uitvallen van membraanreaktor 
- uitvoeren experiment 2a: idem als la  met Dommelslib, toetsen gewijzigde opzet 
- uitvoeren expenment 2b: gekwantificeerde exuactie van Dommelslib 
- uitvoeren experiment 3: gekwantificeerde extractie van Arnhemslib 
- analyses, evaluatie, rapportage. 

Hierna zijn op eigen initiatief een serie indikatieve experimenten gedaan en zijn 
sommige monsters uitgebreider geanalyseerd (elementenanalyse met ICP en olieanalyse 
van Dommelslib met GC). De aanvullende proeven betroffen elektrolyse van het permeaat 
en het testen van een elektrcdialysecel met drie elektroden en een grafietmembraan, 
waarmee gecomplexeerde metalen in de vorm van vrije ionen in een zoutzuuroplossing 
worden overgebracht. Deze zijn beschreven in deel IV. 

3.4 Slibkarakteristieken 

Aan de keuze van de opdrachtgever drie verschillende slibsoorten te laten onderzoeken 
liggen de volgende overwegingen te grondslag. In deze fase van het POSW worden drie 
methoden simultaan beproefd exuactie met EDTA door PBI in Maastricht, exuactie met 
HCl door TNO-MT en biotechnologische uitloging door SEC. Uit oogpunt van een doel- 
matige besteding van gelden en tijd werd een breed onderzoek geprefereerd, waarbij de 
drie methoden worden uitgeprobeerd op een breed scala aan slibsoorten. De toepassings- 
mogelijkheden van een bruikbare methode dienen zo breed mogelijk te zijn qua soorten 
verontreiniging en speciatietypen. De keuze voor de slibsoorten werd min of meer bepaald 
door het bestaan van een aantal actuele baggerprojekten waarbij geen mogelijkheden 
bestaan voor storten van de specie wegens de hoge vervuilingsgraad. In overleg met alle 
betrokkenen is gekozen voor de volgende drie slibben: 
- Maassediment uit de havenmonding bij Stein, vooral verontreinigd met lood, cadmium 
en zink. De specie heeft een laag organische stofgehalte en bleek weinig grove delen te 
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bevatten, zodat hydrocyclonage niet zinvol werd geacht. Zeven en homogeniseren werd 
een voldoende voorbewerking geacht. 

- De slibfractie na hydrocyclonage van sediment uit de Dommel, vooral verontreinigd 
met lood, cadmium, koper, zink, nikkel, chroom en (zoals later bleek) minerale olie. De 
specie bevatte ca 90% (gew.) zand, zodat scheiding door middel van hydrocyclonage 
een grote volumereduktie van de verontreinigde specie tot gevolg had. De bovenloop, 
de slibfractie, bevat een hoog organische stof gehalte. 

- Met materiaal uit de Malburgerhaven werden in het kader van een ander onderzoek 
proeven gedaan met scheiding in een grovere en een fijnere fractie. Uit de grove fractie 
werden met behulp van mijnbouwtechnieken discrete metaalverbindingen verwijderd. 
Bij de fijne fractie (< 40 p) die voor de uitloogproeven is gebniikt, was dit niet mogelijk. 
Dit slib bleek vooral verontreinigd met lood, cadmium, koper, zink en M. Het slib bevat 
een laag organische stof gehalte. 

In opdracht van DBWWZA is aan de TU Delft een speciatieanalyse gemaakt van 
de drie slibben (Groenendijk, [15]) dat vlak na beëindiging van de experimenten 
beschikbaar kwam. In de bijlage zijn de belangrijkste resultaten en konklusies van dit 
onderzoek weergegeven. Voor de experimenten hebben ze geen betekenis gehad. 
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Hoofdstuk iV 
Beschrijving van het procedé 

4.1 Mengen, roeren en scheiden 

Het ontworpen uitloogproces bestaat in grote lijnen uit een aantal opeenvolgende cycli. 
In elke cyclus wordt het slib eerst verdund met gerecirculeerde, melkzuur bevattende 
procesvloeistof waaruit de gecomplexeerde metalen zijn verwijderd. In de slibsuspensie 
worden bepaalde reakties bewerkstelligd met behulp van micro-organismen (toegevoegd 
dan wel gefuieerd op dragemtenaal) en toegevoegde hulpstoffen, waarbij de pH daalt. 
Ais gevolg van deze reakties worden (zware) metalen opgelost q geúesorbeerd. De ontsloten 
metaalionen worden door het aanwezige melkzuur gecomplexeerd tot metaal-lactaat 
chelaten waardoor (her)precipitatie cq resorbtie wordt voorkomen. Gedurende dit proces 
wordt zoveel mogelijk vloeistof afgescheiden via membranen. Uit de vloeistoffractie 
(het permeaat) worden de gecomplexeerde metaalionen elektrochemisch verwijderd; de 
procesvloeistof wordt gerecirculeerd. Het slibconcentraat gaat naar de volgende cyclus. 
Na de laatste cyclus wordt het zure slibconcenmat gespoeld, zoveel mogelijk ingedikt 
en geneutraliseerd. 

Het herhalen van dergelijke cycli heeft tot doel de ontsloten en gecomplexeerde 
metaalionen tekens opnieuw af te voeren als de concentraties ervan te hoog worden in 
de vloeistoffase, waardoor de ontsluitingsreakties dreigen uit te doven wegens het bereiken 
van een evenwicht tussen opgeloste metaalionen en niet opgeloste metaalverbindingen. 

Figuur 1: Ertractiecyclus 

M 
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4.2: LACTO-LEACHING 

4.2 Lacto-leaching 

Lacto-leaching is de naam die gegeven is aan het doen oplossen en complexeren van 
(zware) metaaiionen in een suspensie van vaste deeltjes (slib, grond, erts, onoplosbare 
zouten, as) met behulp van melkzuur producerende micro-organismen (waarbij suikers 
als koolstofbron worden toegevoegd), gevolgd door het scheiden van vloeistof en vaste 
delen. De primaire doelstelling (a) van dit onderzoek is het aantonen dat met Lacto-leaching 
een hoog verwijderingsrendement mogelijk is ten aanzien van slecht oplosbare en hecht 
geadsorbeerde zware metalen in baggerslib. De keuze voor melkzuur producerende 
micro-organismen is ingegeven door de voordelen van de kombinatie van de volgende 
feiten, nl dat: 
- melkzuur een relatief sterk organisch zuur is, 
- dat het stabiele chelaten vormt met (zware) metalen, 
- dat het biologisch afbreekbaar is (verontreinigt het slib niet met anorganische anionen), 
- dat baggerslib een lage redoxpotentiaal heeft, 
- dat het door vele soorten micro-organismen geproduceerd kan worden bij een lage 

- dat er een grote keuze is uit efficiënt melkzuur producerende micro-organismen, 
- dat de microbiologische parameters voor bulkproduktie niet ingewikkeld zijn, 
- dat er een ruime keuze is aan goedkope koolstofbronnen (suiker bevattend afval). 

De keuze voor ontsluiting met behulp van micro-organismen berust op de volgende 
redeneringen : 
- bij een overmaat aan suikers wordt melkzuur uitgescheiden door micro-organismen als 
afvalprodukt van een facultatief anaerobe stofwisseling; 

- in de watenge 'schil' rond elk individueel micro-organisme hoopt zich uitgescheiden 
melkzuur op, dat slechts langzaam diffundeert naar de omgeving. De relatief hoge 
concentratie melkzuur op micronschaal rond de organismen veroorzaakt daar een lage 
pH, lager dan in de omgeving. Door de organismen in direkt kontakt te brengen met de 
slibdeeltjes, vindt er een heviger uitwisselingsproces plaats dan verwacht mag worden 
op grond van de gemiddelde pH van de vloeistof. 

- micro-organismen hebben een afweermechanisme tegen giftige metaaiionen, dat 
bestaat uit het uitscheiden van chelatoren van diverse aard (organische zuren, maar ook 
neutrale organofosforverbmdgen en eiwittedenzymen). Van deze mechanismen 
wordt bij Lacto-leaching ook gebruik gemaakt. 

Omdat de hierboven beschreven mechanismen tenderen naar evenwichtssituaties, is 
de procestechniek er juist op gericht evenwichten te voorkómen. In figuur 2 op de 
volgende bladzijde is schematisch weergegeven hoe de reakties verondersteld worden te 
verlopen en hoe (positief geladen) metaai-lactaat chelaten onder invloed van een potentiaal- 
verschil worden afgevoerd (elektroforese) en uiteindelijk in de membraanreaktor uit de 
suspensie worden afgevoerd via het membraan tussen suspensie en permeaat. 

redoxpotentiaai (op de grens van anaeroob en aeroob), 
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4.2 LACTO-LEACHING 

Figuur 2: Principe van Locto-leaching 

Schematische voorstelling van verdringingsreaktie Me" tegen 2 8  waarbij resorbtie wordt voorkomen 
door de vorming van metaal-lactaat chelaten. 
Monolactaatchelaten hebben als geheel een positieve lading en kunnen in een elektrisch veld naar de 
kathode getrokken worden. Dit gebeurt in de membraanreaklor. 
Door een elektroforetisch geforceerde afvoer van monolactnotchelaten treedt tevens een evenwichts- 
verschuiving op van de eveneens gevormde aïlactaatchelaten (neutraal) en hilactaatchelaten (negatief 
geladen). De onttrekking van protonen aan de slibsuspensie wordt gecompenreerd door de protonen die 
aan de anode ontstaan als gevolg van de elektrolyse van water. 
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4.3: THIO-LEACHING 

4.3 Thio-leaching 

Thio-leaching is de naam die gegeven is aan het doen oplossen van metaalsulfiden in een 
waterige suspensie van vaste deeltjes (slib, grond, erts, onoplosbare zouten, as) met 
behulp van Thiobacilli die in staat zijn katalytische oxidatiereakties uit te voeren. In de 
mijnbouw is het een bekend proces (dat van nature kan ontstaan) en heet daar 'heapleaching'. 
Hopen gebroken erts worden besproeid met water, dat onderuit wordt onmkken. In de 
poriën van het erts groeien Thiobacilli, die de oxidatie van zwavel en sulfiden als enige 
energiebron hebben. De daarbij vrijkomende metaalionen (meestal gaat het om koper) 
worden uit de vloeistof verwijderd en verder opgewerkt tot metaal. Het is een aeroob 
proces waarbij zwavelzuur wordt gevormd. Voor de ontsluiting van sulfidisch gebonden 
metaalionen in slib is het proces omgevormd tot een nat proces waarbij de vaste delen in 
een waterige suspensie verkeren en de Thiobacilli gefixeerd zijn op dragermatenaai. De 
suspensie wordt langs het dragermateriaai gepompt, zodat de Thiobacilli in staat worden 
gesteld sulfiden te oxideren. 

4.4 (Bio)chemie 

4.4.1 Melkzuur, chelaatvonning en verstoring van de instelling van een evenicht 

Als (bijvoorbeeld) cadmiumcarbonaat in een meikzuuroplossing oplost, worden chelaten 
gevormd. Na verloop van tijd stelt zich een evenwicht in tussen chelaten met één, twee, 
drie of soms vier lactaatliganden volgens een voor Cd specifieke relatie KOSS: 

[~z*(c3Hso;)I' 
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KI = = 1,21 
Cd% + C&o; 

Bron: Lactic Acid, CH. Holten et al. Stichting ILRA Copenhagen 1971 

De procestechnische vormgeving heeft o.a. tot doel deze evenwichtzoekende (mge) 
reaktie te voorkomen door het geforceerd afvoeren van de positief geladen monolactaat 
chelaten. Hiertoe wordt een potentiaalverschil aangelegd over het scheidingsmembraan, 
waardoor positief geladen deeltjes vanuit de slibsuspensie naar het permeaat kompartiment 
worden geforceerd. Hiermee wordt beoogd een versnelde afvoer van gemobiliseerde en 
vervolgens gecomplexeerde metaalionen uit de slibsuspensie te bewerkstellingen. De 
stabiliteit van de chelaten is getest door aan PbCl, in een melkzuuroplossing met pH 1 
Na,SO, toe te voegen, waarbij geen neerslag van PbSO, werd gevormd. 
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4.4: (FiI0)CHEMIE 

4.4.2 Katalytische oxidatie reakties in hmbinatie met chelaaivoming 

De platen in de dunneiaag reaktor Thiobak worden gecultiveerd met een reincultuur van 
Thiobacillus rhiooxidans en T. ferrooxidans. Naarmate de platen langer blootgesteld 
worden aan slib, zullen waarschijnlijk ook andere bacteriesoorten uit het slib kolonies 
vormen die onder de gegeven omstandigheden (pH c 2) kunnen groeien, waaronder 
soorten die eveneens hun energie halen uit de oxidatie van zwavel en sulfiden. 

T. thiooxidans is chemolithoautouoof, klein (L 1 p) en beweeglijk. Voor de 
vorming van biomassa wordt CO, gebruikt, hoewel onder sommige omstandigheden 
kleine organische molekulen benut worden (o.a. mierezuur). Zijn energie haait hij uit de 
katalytische oxidatie van zwavel en sulfiden, waarvan de totaal reaktievergelijking is: 

S, + 120,+ 8-0 ----> 16H+ + 8SO,= 

De platen worden voorzien van poederzwavel ten behoeve van de cultivering. Het sukses 
van de groei kan gemeten worden door het volgen van de pH daling. Pas na langere tijd 
kunnen kolonies ontwaard worden (0 0,l - 1 mm). 
Een tweede oxidatiereakie die veel voorkomt is: 

H S  + 20, ---> HZSO, 

In het slib aanwezig Fes lost bij lage pH op onder de vorming van HS. Dit wordt klaar- 
blijkelijk direkt geoxideerd tot zwavelzuur, dat een verdere pH verlaging teweeg brengt, 
aangezien tijdens de werking van de Thiobak geen spoor is te ruiken van H,S, terwijl 
aanzuren van met name Dommelslib een hevige stank veroorzaakt. 
De reaktie waar het om begonnen is luidt: 

Gis + 20, ----> CdSO, (evenals Pb, Cu etc) 

In kombinatie met de chelaamorming wordt de reaktievergelijking: 

cds + 20, + c;H,o; ---> [Cd '" (c&IsO;)] + + so,= 
De T. ferrooxidans is gespecialiseerd in de oxidatiereaktie van opgelost ijzer Fe'" tot 
Fex naast de oxidatie van S and S? Indien ijzer@)sulfaat aanwezig is, is oxidatie ervan 
mogelijk 

4FeSO. + O,+ 2H2S0, ---> 2Fe&304), + 2H20 

Hiervoor is zwaveizuur nodig, dat bij een mengcultuur wordt gevormd door T. thiooxidans. 
Het ijzer(iIï)suifaat maakt de volgende chemische reaktie mogelijk, onafhankelijk van 
de Thiobacilli : 

2FeS, (pyriet) + ~ F G ( S O ~ ) ~  ---> óFeS0, + 4s 

zodat een kringloop tot stand komt waarbij F&(SO,), als elektron canier optreedt en S 
wordt gevormd dat weer door T. thiooxidans wordt geoxideerd tot H2S0,. in de praktijk 
blijkt een deel van het S dat in kolonies van T. ferrooxidans wordt gevormd neer te 
slaan als S, in bloemkoolachtige suukturen van enkele milimeters groot. 
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Uzer(DI)sulfaat kan echter ook andere metaalsulfiden chemisch oxideren: 

CdS + Fq(SO,), --> CdSO, + 2FeS0, + S (evenals Pb, Cu etc) 

In kombinatie met de chelaatvorming wordt de reaktievergelijking: 

CdS + F&(SO,), + C,H,O; ---> [Cd 2i (CJI,O;)] + + SO,”+ 2FeS0, + S 

De vorming van metaai-lactaat chelaten voorkomt het neerslaan van slecht oplosbare 
metaalsulfaten (bv loodsulfaat), zodat de ontsloten metaalionen in de vloeistoffase 
blijven en afgevoerd kunnen worden door microfduatie. Dat gebeurt ook met ijzenonen, 
maar ijzer is over het algemeen overvloedig aanwezig in slib. in principe zou de afzetfing 
van elementair zwavel door T. ferrooxiduns kunnen betekenen dat er geen zwavel hoeft 
te worden toegevoegd voor de T. thiooxiduns: er is voldoende sulfide in het slib dat kan 
worden omgezet in zwavel voor T. thiooxiduns om daaruit zwavelzuur te maken voor de 
gewenste pH verlaging. De lage pH (laagst gemeten waarde pH 0,s in batchcultuur met 
de Thiobak) maakt ook niet sulfidische Verbindingen oplosbaar, evenals aan organische 
stof geadsorbeerd Cu. 

De reden dat de Thio-leaching wordt voorafgegaan door Lacto-leaching is de vol- 
gende. Thiobocilli groeien langzaam (verdubbelingstijd > 20 uur) en hebben een trage 
stofwisseling (het kost veel energie om de oxidatiereakties te katalyseren). Voor het 
oplossen van alle metaien in het slib in het trajekt van pH > 7 naar pH 1 zou een enorme 
produktiecapaciteit van de Thiobocilli nodig zijn. Door de Thio-leaching vooraf te laten 
gaan door Lacto-leaching wordt het zuurbufferende vermogen van het slib voor het 
grootste deel opgeheven door het oplossen en uit de slibsuspensie verwijderen van alle 
relatief makkelijk oplosbare verbindingen. Het reeds verzuurde slib dat aan de Thiobu- 
cilli wordt aangeboden bevat dan vrijwel uitsluitend de meer recalcitrante verbindingen, 
en melkzuur dat voor de chelaatvomhg nodig is. 

4.5 Procestechniek 

De centrale processor in eke cyclus is de membraanreaktor. Het concept hiervan is 
gebaseerd op de mogelijkheden van het hydrofiele membraan van X-flow te Almelo in 
kombinatie met een bepaalde vorm van elektrodialyse. Met de hierboven geschetste 
opstelling wordt beoogd reeds gedurende de reaktie van het slib met de micro-organismen 
vloeistof door het membraan af te voeren (het permeaat) terwijl onder invloed van een 
potentiaalverschil tussen de buitenmantel (anode) en de centrale kathode positief geladen 
metaal-lactaatchelaten versneld door het membraan worden gejaagd. @oor de vorming 
van H+ aan de anode en OH- aan de kathode wordt het elektroforetisch transport van 
protonen uit de slibsuspensie gekompenseerd). De microfiltratie in de membraanreaktor 
is niet helemaal van het dead-end type (er is een konstante uitstroom van ingedikt slib) 
en niet helemaal van het cross-flow type (de stroomsnelheid is zeer laag om een laminaire 
stroming te bewerkstelligen). De verblijftijd (weglengte) in het voor dit onderzoek 
gekonsmeerde eerste model van de membraanreaktor bleek echter te kort voor een 
once-through proces, zodat de uitstroom gerecirculeerd moest worden teneinde een 
voldoende ontwatering te verkrijgen. 

Bioiechnologirche uiüogbg van zware meralen uil de slibfractie van baggerspecie Deel Uk crprimenim 



... ...... ... .......... ~.. ... .:.. I .:: ,.::,, * i : i:.. .... . .. :...:. : ...,. ::. ;;,,,<, ,;;..:::: ,.: :i ..a ..;, 7 I ..>, ;. ,. .. .... . 

4.5: PROCESTECHNIEK 

In wezen is er dus sprake geweest van cross-flow microfltratie. Het gebruik van ultrasone 
hiiiingen voor een versnelling van het stoffentransport op micronschaal was technisch 
nog niet te realiseren. - Figuur 3: Doorsnede mem- 

braanreaktor 
[van buiten naar binnen); 
I = isolatiemantel: 
W = warmwatermantel; 
dunne lijn: wand; 
dikke lijn met +: anode: 
ruimie met elektrolyt; 
stippellijn: membraan; 
gearceerd: slibsuspensie; 
stippellijn: membraan; 
P = permeaat; 
- =!uithode. 
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4.5: PROCESTECHNIEK 

Figuur 4: Bouwtekening van de proefopstelling 



Hoofdstuk V 

Uitvoering microbiologie 

Er is veel aandacht besteed aan het kweken van grote hoeveelheden bacteriën VOOI de 
drie toe te passen culturen: meikzuurcultuur (Lacrobucillus helveticus, 2 stammen), een 
niet gedefiniëerde methaancultuur (uit anaerobe water zuivering geleverd door Paques 
BV) en een sulfiden oxiderende mengcultuur (Thiobucillus rhiooxidans en T. ferro- 
oxidans). Eik van deze culturen kent zijn eigen problematiek. 

5.1 Lactobacilli 

Voor de produktie van melkzuur is op advies van het NIZO een cultuur gemaakt van 
twee, bij het NIZO gekochte stammen LacrobaciZZus helveticus. Als medium is een 
mengsel van anorganische nutriënten, gistexuact en glucose gebruikt [composition MA 
table 7 Manuai of Methods for General Microbiology (12)]. Na verscheidene proeven is 
de cultuur opgekweekt in een rondgepompt systeem met twee vaten (te vergelijken met 
een turbidostaat [12]). Lacrobucilli groeien bij 37'C zeer snel op glucose en kunnen de 
melkzuurconcentratie tot minstens 2% [I21 brengen. In de reincultuur werd als laagste 
pH een pH 3,05 gemeten. De cultuur wordt onder de omstandigheden waarbij gewerkt 
werd snel gecontamineerd met schimmels en gisten. Door nauwkeuiger te werken konden 
schimmels goed onderdrukt worden. Gisten moesten telkens door bezinking verwijderd 
worden, hetgeen echter geen blijvend resultaat gaf. Gisten konkurreren met Lacrobacilli 
maar produceren geen melkzuur. 

Remedie: Om een goede cultuur te handhaven is de redoxpotentiaal een belangrijke 
factor gebleken. In de rondpompleiding is daarnaast een 2p membraanfilter geplaatst die 
gistceilen voortdurend van de Lacrobucilli scheidt. 

Op advies van prof. dr. F. Schinner (Christian Doppler Laboratorium fiir Umwelt- 
biotechnologie, Universität von Innsbruck) is bij latere experimenten de temperatuur op 
45-5o'C gehouden. Daarbij overleven gisten en schimmels niet en er kon een Lucfobucilli 
cultuur (ca 120 liter) gedurende enige maanden in goede konditie gehouden worden 
zonder contaminatie door gisten of schimmels. 

Tijdens de proeven is gebleken dat de aktiviteit van Lacrobucilli in een slibsuspensie 
afneemt. De beoogde pH verlaging door Lacrobacilli in de slibsuspensie te mengen en 
te voeden met glucose, verliep veel trager dan verwacht. Mogelijke oorzaken zijn: 
suboptimaie redoxpotentiaal, zware konkurrentie van ai in het slib aanwezige micro- 
organismen en, daarmee samenhangend, te lage aanvangsconcentratie Lmrobucilli. Van 
de zijde van CCA Biochem (leverancier van het gebruikte farmaceutische 90% 
meikzuur) werd bevestigd dat Lacrobucilli uit een reincultuur gevoelig zijn voor stoffen 
in de slibmamx. 

Remedie: De redoxpotentiaai heeft de neiging af te nemen als gevolg van de grote 
hoeveelheden anaerobe bacteriën die van nature in het slib voorkomen. Om dit te onder- 
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vangen is een redox gestuurde doseerpomp tijdelijk tussen geschakeld die een 03% H202 
oplossing doseerde. Dit heeft echter een ongunstig effekt op de bacteriën. Een beter 
effekt is later bereikt met beluchting via de doseerpomp. De konkurrentie van andere 
bacteriën mu ondervangen kunnen worden door het slib te steriliseren, wat een te 
kostbare behandeling lijkt. Een beter effekt wordt verwacht van een verhoging van de 
aanvangsconcentratie Lactobacilli, eventueel vanuit een aan de siibmatrix geadapteerde 
CultuUr. 

5.2 Methaancultuur 

Hoewel reeds tijdens de voorbereidingen van de experimenten werd beredeneerd dat 
tussen de Lacto-leaching en de Thio-leaching geen methaangisting moest plaatsvinden, 
is toch enige aandacht aan de omzetting van melkzuur tot methaan gegeven. De 
methaancultuur (een korrelvormige cultuur uit een UASB reactor) is op drie verschillende 
manieren geadapteerd aan de omzetting van melkzuur in 2 liter erlenmeyers, voorzien 
van verwarming, roervlo, waterslotontgassing, pH elektrode en monstemamepunten met 
kompensatie van het onttrokken monstewolume door nieuw medium, dat met titaniumcitraat 
op een redox c -400 mV is gebracht. 

De drie experimenten betroffen: 

Experiment methaangisting I: adaptatie 

a) Op groeimedium en dagelijks verdund melkzuur (pH 3,s); 
b) Op medium en dagelijks gefilterde vloeistof van de Lactobacillicultuur (pH 3,s); 
c) Idem als b maar met baggerslib toegevoegd. 
Cultuur b) gaf de beste resultaten, gemeten als pH herstel van 4,8 tot 6,8 in 24 uur na de 
toediening van melkzuur. Cultuur a) leek het meest op de cultuur waarmee gestart is en 
funktioneerde het best bij een pH 7,2 waarbij de korrelstniktuur en zwarte kleur in stand 
bleven. Wat er met cultuur c) gebeurde is niet geheel duidelijk. 

Experiment methaangisting 2: Hekten in slib 

Cultuur b) is één keer geënt in de met melkzuur geëxtraheerde slibsuspensie van het 2e 
experiment met Stein slib en produceerde veel gas (samenstelling niet gemeten). 

Experiment methaangisting 3: omzetting lactaat in methaan 

Cultuur b) is ook geënt in een fixed bed reactor met dragermateriaal van pur-vlokken. 
Hiermee is gedurende enkele dagen een experiment gedaan met de vergisting van melkzuur. 
Ca 20 liter gefilterde vloeistof uit de Lacto-fermentor is gedurende 2 dagen door de fixed 
bed reactor rondgepompt met de bedoeling te testen of melkzuur eenvoudig vergist kan 
worden. De pH steeg in enkele uren tot ca 7 en stabiliseerde de tweede dag op ca 7,6. 
Het gevormde gas is niet geanalyseerd maar brandde blauw en stonk niet. 
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5.3 Thiobacilli 

De mengcultuur van T. thiooxiduns en T. ferrooxiduns, verluegen bij de DSM te Braun- 
schweig, BRD, kent een theoretische verdubbeling in 20 uur. Ais groeimedium is 
composition 44C, table 11 [12] gebruikt, met toevoeging van ijzerpoeder voor de 
T. ferrooxiduns. De groei neemt af naarmate de pH daalt van ca 3 tot ca 1,9. De pH 
daalt daama langzaam verder tot 1,6 en blijft een dalende tendens vertonen. Als laagste 
waarde is in de later gebouwde Thiobak een pH 0,5 gemeten. 

In eerste instantie zijn de culturen afzonderlijk vemwerderd in met lucht doorborrelde 
erlenmeyers. HieIuit is een mengcultuur opgezet in een derde erlenmeyer. De mengcuituur 
is geënt in een fued bed reactor met dragermateriaal van pur-vlokken met een natte 
inhoud van ca 30 liter. Opmerkelijk was de groei van bloemkoolachtige zwavelstrukturen 
in het dragermatenaal, wat er op duidt dat sulfiden worden geoxideerd tot zwavel. Dit 
wordt veroorzaakt door de T. ferrooxiàuns (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.4.2). De fixed 
bed reaktor houdt de bacteriën goed vast, evenals echter het toegevoegde slib (de door 
SEC ontwikkelde fixed bed reaktor is eigenlijk een biologisch waterfilter). De fixed bed 
reactor is daarom ongeschikt voor behandeling van suspensies: de vaste delen blijven in 
het dragermateriaal achter. 

Om enerzijds de bacteriën niet kwijt te raken met het behandelde slib en anderzijds 
een goed kontakt te bewerkstelligen tussen een grote massa bacteriën en verdund slib, is 
een nieuw type dunne laag reaktor ontwikkeld (de Thiobak) met mineraal dragermateriaai. 
De proeven met Dommelslib en Amhemslib zijn met deze Thiobak uitgevoerd. Het 
Steinslib is nog gedaan met de rondgepompte cultuur uit de fixed bed reaktor, dat echter 
relatief weinig bacteriën bevatte. De vitaliteit en dichtheden van de culturen, zowel uit 
de kweek als in de slibsuspensies, zijn voortdurend bewaakt door middel van visuele 
controle met de microscoop. De mate van aktiviteit van de Thwbucilli in de slibsuspensie 
is afgeleid uit de optredende pH daling (gemiddeld 2 punten in 2 dagen met als eindwaarde 
ca pH 1,45). 
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Hoofdstuk Vi 
Uitloogexperimenten 

De uitloogexperimenten met de dne slibben bestaan voor elk van de slibben uit een 
proefuitloging met als doel het gedrag van een slib bij verschillende procesparameters te 
bestuderen, en een gekwantificeerde uitloging. 

6.1 Steinslib 

De aandacht is in eerste instantie gericht op Steinslib, omdat de eigenschappen diarvan 
na de voorbereidende proeven het best bekend waren. Er zijn twee experimenten gedaan. 
De eerste diende om een indruk te iaijgen van de werking van de bacteriën in de proef- 
opstelling, de tweede werd gekwantificeerd Tijdens de eerste proef zijn diverse droge 
stof conceníraties geprobeerd, is gekeken naar veranderingen in de tijd (met name pH en 
fysiek gedrag) en zijn een aantal mankementen aan de installatie verholpen. Het fysiek 
gedrag van Steinslib veranderde na de eerste melkzuur ontsluiting (met farmaceutisch 
melkzuur, zonder Lactobacilli). Het sedimenteerde snel en moest door ononderbroken 
rondpompen in een homogene suspensie gehouden worden. Wanneer de meikzuur- 
produklie na toevoeging van de Luctobucilli cultuur in het slib niet leidde tot de gewenste 
pH daling, is de pH met farmaceutisch melkzuur verder omlaag gebracht. @ij de 
experimenten met Amhemslib, waar alleen farmaceutisch melkzuur is gebruikt, bleek de 
pH voortdurend op te lopen, waarschijnlijk als gevolg van afbraak van melkzuur). Het 
pH verlagend effekt van de Lactobacilli in het Steinslib was minder dan gehoopt, maar 
zeker aanwezig, want de pH zakte van 3,9 tot 3,4. Als de proef door omstandigheden 
langer dan een etmaal duurde raakte waarschijnlijk de toegevoegde glucose op en ging 
de pH weer stijgen. De dichtheid van de Lactobacilli ten opzichte van het droge stof 
gehalte is een belangrijke faktor. Deze is telkens onder de microscoop bekeken. Voor 
een efficiënte ontsluiting lijkt een volumeverhouding Lactobacilli : droge stof van 1 : 2 
het gunstigst. Hoe dit in de praktijk verwezenlijkt kan worden moet nog verder beproefd 
worden. Een scheiding tussen slib en bacteriën met een 2p membraan na de laatste 
ontsluiting (vóór de Thiobacilli) is goed gelukt, zodat recirculatie van de bacteriën in 
principe mogelijk is. 

6.1 .I Experiment la: Steinslib procesparameters 

In dit eerste uitioogexperiment werden voor het eerst de drie onbekenden: slib, proef- 
opstelling en het ontworpen microbiologische procedé, in relatie tot elkaar getest. Doel 
van de proef was inzicht te verkrijgen in de werking van de proefopstelling, de optredende 
pH dalingen na toevoeging van verdund melkzuur cq de Lactobacilli cultuur, en het 
permeaat. Omdat analyses op suikers en organische zuren niet mogelijk waren wegens 
de kort tevoren optredende verstopping van de HPLC kolom, is het permeaat alleen 
geanalyseerd op Pb, Cd, Cu, Zn, Mn en Fe (AAS vlam). Op de volgende pagina is het 
experiment la  schematisch weergegeven. De resultaten als gehaltes in de vloeistoffase 
staan in tabel 1. 
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6: UITLOOGEXPERIMENTEN, SïEíNSLiEi la 

3 120 14% 1 40 5% 160 18% 

0.3 12 24% c0.1 O 0% 12 24% 
0 % < 0 , 1  o 0% <0,1 o 0% o 0 %  

19 760 40% 3 120 10% 2000 66% 
9 360 43% 1 40 42% 1720 80% 

113 4520 - 5 200 - 16920 - 

Schema 1: Procedure experiment l a :  Stei~l~procespBrameIers: 

5000 g ruw slib droge stof slib 35,6 % 
(1780 gram droge stof) PH 8 4  

De metalen ijzer en mangaan zijn eveneens bepaald omdat met het oplossen van 
ijzer/mangaan(hydr)oXides tevens gecoprecipiteerde zware metalen ontsloten worden. 

Tabel 2: resultaten experimem l a  metaalgehalten in permeaai en relatieve rendementen 

Pb 493 499 888 
Cd 29 28 50 
Cu 137 193 344 

Zn 1754 1708 3040 
Mn n b  1213 2160 
Fe n b  n.b 

- 
iepenneaat I 2e penneaat f i lmtnademi I ontsloten 



6: UITLOOGEXF'ERiMENïEN, STEiNSLïB la 

6.1 2 Experiment la: voorlopige konkiusies 

De hoge belading van het permeaat met ank, ijzer en mangaan duidt erop dat met een 
eerste exmctie met melkzuur (ai of niet gerecirculeerd conform het procesontwerp), op 
efficiënte wijze een groot deel van metalen uit goed oplosbare verbindingen verwijderd 
kan worden. Bij een pH 4 is meikzuur voor 50% gedissocieerd. Door de vorming van 
chelaten en de uitwisseling van Me" door 2H' wordt voortdurend het evenwicht 
verschoven van niet gedissocieerd meikzuur naar gedissocieerd melkzuur, zonder dat de 
pH stijgt (het aantal vrije protonen blijft gelijk). Het spoelen van slib met demiwater (3e 
exmctie) diende om uit het gedeeltelijk ontwaterde slib de restanten chelaten te verwijderen. 
De indruk bestaat dat de optredende pH stijging als gevolg van de sterke verdunning het 
rendement niet bevordert. In latere proeven is gespoeld met verdund meikzuur met een 
pH gelijk aan die van het slib. 

Lood wordt enigszins ontsloten (ca 20%) met behulp van Lactobacilli in het pH 
uajekt 3,5 - 2,8. Dat is aanzienlijk meer dan werd verwacht op grond van de literatuur. 
Cadmium wordt in hetzelfde pH trajekt voor ca 25% ontsloten. Dat is minder dan 
verwacht werd op grond van de literatuurgegevens. in veel sedimenten is cadmium het 
meest mobiele zware metaal en lost bij een pH 4 meestai ai redelijk op (>30%). Koper 
blijkt praktisch onoplosbaar met zuurextractie, zelfs bij een pH ca 3. Dit komt overeen 
met de resultaten van het vooronderzoek in 1987 (zie deel I) en de literatuur (zie deel 
IIb). Het gebruik van een complexerend zuur als  melkzuur en de verzuring met behulp 
van Lactobacilli hebben geen noemenswaard effekt gehad. Van koper is bekend dat het 
in slib sterk geassocieerd is aan organisch materiaal. Het gehalte organische stof in 
Steinslib is echter zeer laag (< 1%), zodat vermoed wordt dat het koper voornamelijk in 
de vorm van kopersulfden in het slib voorkomt. Zink loste al bij de eerste extractie bij 
pH 3,9 goed op (37%). Dat komt overeen met de literatuurgegevens maar niet met de 
proeven in het vooronderzoek. Daar ging zink pas in oplossing bij pH 2 (in belucht slib 
bij pH 4). 

Relatieve rendementen per extractie 

De percentages ontsloten metalen per extractie (d.w.z. als percentage van de nog aanwezige 
hoeveelheid metaal) vertonen een verschillend beeld per metaal. Lood en cadmium losten 
bij aanzuring met meikzuur tot pH 3,9 niet op, maar wel onder invloed van Lactobacilli 
bij een pH 2,8. Spoelen met demiwater daarna, resulterend in een iets gestegen pH 3, 
levert nog een kleine hoeveelheid opgelost lood maar geen cadmium. Het verschil kan 
veroorzaakt zijn doordat de lage concentratie cadmium in het filtraat na spoelen met 
demi beneden de detectiegrens ligt, maar dat er wel cadmium aanwezig is. Dat zou 
stroken met de relatieve rendementen van de derde extractie van lood en zink, die een 
faktor 3 à 4 lager liggen dan die van de tweede extractie. Anders is dat voor mangaan, 
maar daarvan is bekend dat het in discrete precipitaties voorkomt en geleidelijk oplost 
(tijdsfactor). Gedurende de derde extractie is nog veel mangaan in oplossing kunnen 
gaan. 
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6: UITLOOGEXPWMENTEN, STEINSLIB lb 

toevoegen 40 liter 
Lactocultuur pH 3 5  

I 
microfiltratie in 

membraanreaktor 

6.1.3 Experiment lb: Steinslib gekwantificeerd 

De ervaringen met het inleidende experiment hebben geleid tot de volgende opzet (zie 
schema 4). Er is gewerkt met een slibsuspensie met ca 1% droge stof. Uit de literatuur en 
de proeven bij het vooronderzoek komt naar voren dat een hoger percentage droge stof 
leidt tot lagere rendementen. Omdat optimalisatie van deze variakle niet tot de doelstelhg 
behoort, is het zekere voor het onzekere genomen en is verder met ca 1% droge stof 
gewerkt. De melknire extractie is in drie opeenvolgende cycli uitgevoerd (totaai 4 etmalen 
durend), waarvan de cycli 2 en 3 met Luctobacilli. Van het behandelde slib is een 
gedeelte in een venvarmd en belucht vat met Thiobaciili behandeld gedurende 3 etmalen. 

- droge stof slib 1 % 
eind pH 3,6 

îchem 2:  Procedure experiment Ib: Steinslib gekwantificeerd 

- 
droge stof slib 40,2 % 

PH 8 3  

droge stof slib 13 % 
eind p H  4 

toevoegen 50 1 demiwater 
en 45% melkzuur tot eind p H  

I 

eind p H  3,4 1 
I 

toevoegen 45% melkzuur tot 
bereiken eind pH 

33 



,:, ....... ... .. .... :: ,.~ ,,Si; ''? ??> '; ,..,: ..: :.:.. .< .,,,, 7 ..: *.,::..:*,.$. :. .i .... .,. 

analyse analyse 
TNO SEC 

m&g ds m&g ds 

Pb 493 499 

cd 29 28 
Cu 137 193 
2% 1754 1708 

Mn n b  12l3 

6: U ï T L û O û ! i X P ~ ,  SEINSLIB lb 

namelkniur M Lactdeachtg na mo-leaching 
restwnc. relatief restwnc. relatief cumulatief restconc. relatief totaal 
mgkg ds rendement mglkg ds rendement rendement mgkg ds rendement rendement 

456 9% 245 46% 51% 65 73% 87% 

26 7% 65 75% n% CO,] 100% 100% 

183 5% 125 32% 35% 36 71% 82% 

831 51% 389 53% 77% 133 6% 92 % 

196 84% n.b 112 91 96 

De lange duur van de experimenten was enerzijds niet goed te vermijden wegens de duur 
van de diverse handelingen, monsternames e.d., zodat de proef over meerdere dagen 
uitgesmeerd moest worden. Anderzijds bleek de temperatuur in de proefopstelling niet 
hoger te krijgen dan ca 25'C, zodat de langere reaktietijd compenseerde voor de te lage 
temperatuur. Er zijn drie slibmonsters geanalyseerd (in duplo): na de eerste cyclus met 
alleen meikzuur, na de twee cycli met Lactobucilli (totaal van de Lacto-leaching), en het 
laatste monster na behandelmg met Thiobucilli. De Thio-leaching is uitgevoerd met ca 
10 liter cultuur, afkomstig uit de turbidostaat. De goed groeiende cultuur in het fxed bed 
filter was niet bruikbaar omdat het slib in het filter achterbleef. In onderstaande tabel 2 
en grafiek 4 zijn de resulaten samengevat. De relatieve rendementen staan voor het 
effekt van elke stap op het dan aanwezige gehalte metalen. 

Tabel 3: resultaten experiment l b  metaalgehalten in slib en (relatieve) rendementen 

~~ 

GrajÏÏk 5: Experiment I b  Steinrlib: afnemende restconcentratiesper exrractiestap 
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6 UITLOOGEXPERMENTEN, STEINSLIB lb 

6.1.4 Voorlopige konkluiies Steinslib 

De rendementen p a  extractiestap en de totaien vertonen een coherent beeld dat overeenkomt 
met de literatuurgegevens (zie deel Iib). De restconcentraties liggen rond de A-waarden 
(zie samenvatting) en cadmium werd zelfs tot onder de detectiegrens verwijderd. Opvallend 
is het gedrag van koper. Bij het voorbereidende experiment la  werd met Lacto-leaching 
tot pH 3 geen koper gemobiliseerd, althans niet meetbaar in het permeaat. In experiment 
Ib werd met Lacto-leaching echter 35% koper verwijderd bij een eindpH 23. De analyse- 
methodiek is bij de twee experimenten niet anders geweest. Het is echter mogelijk dat de 
monstervoorbehandeling verschillend is uitgevoerd, bijvoorbeeld de wijze van filtreren 
of het langer bewaren in glaswerk. Bij het vooronderzoek in 1987 (zie deel I) kwam naar 
voren dat ontsloten koper na schudden van het monster direkt weer resorbeert of adsorbeert 
aan het glas; de werkelijke oorzaak van het verschil is niet te achterhalen. Er was niet 
voldoende volledig behandeld slib over voor een uitgebreidere elementen analyse op de 
ICP emmissie spectrometer die kort na afloop van de proeven beschikbaar kwam. 
Dommelslib en Amhemslib zijn wel op een aantal exua elementen geanalyseerd. 

De werking van de membraanreaktor was in principe bevredigend. Het probleem 
van het dichtraken van het scheidingsmembraan met een kleiachtige koek is in het later 
vervaardigde tweede model verholpen (zie deel iV). Het inscheuren van het membraan 
naast de lijmnaad is bij het tweede model ook verholpen door een ander droogmiddel 
voor de lijm te gebruiken. Het effekt van elektroforese op het scheidingsrendement van 
de membraanreaktor is één keer indikatief getest en kwam uit op 6% f 2% verbetering 
bij 4 9  (ca iV/cm). Voor een goede elektroforese is echter een hoger potentiaalverschil 
nodig. 

De algemene indruk van de effektiviteit van het procedé met betrekking tot Steinslib 
is dat dit type sediment goed is te reinigen. De A-waarden voor de zware metalen zijn als 
streefwaarden te halen. Het is niet onmogelijk dat optimalisering van de procestechniek 
tot een nog hoger verwijderingspercentage kan leiden. De uitloging met Thiobacilli is 
uitgevoerd met een lage concentratie bacteriën. Optimalisatie van de Thio-leaching kan 
tot een belangrijke verbetering van het rendement en verkorting van de reaktietijd leiden. 
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6 UïïLûûûEXPEFUMENïEN, DOMMELSLIB îa 

6.2 Dommelslib 

6.2.1 Experiment 2a: Dommelslib procesparameters 

Het Dommelslib is totaal verschillend van het Steinslib. Het zwarte, dunne slib, de 
bovenloop na hydrocyclonage, bevat een hoog organische stof gehalte van 22,6% bij een 
droge stof gehalte van 24,3% na enige maanden bezinken in een vat, en vertoont veel 
leven onder de microscoop. Voor het Dommelslib is een afwijkend protocol opgesteld, 
aangezien de membraanreaktor onbruikbaar was. De reakties hebben plaatsgevonden in 
een tot 37'C verwarmd vat met rondpompinxichting, pH meting en redoxmeting. 
Scheiding van vaste en vloeibare fase is uitgevoerd door bezinken, cenmfugeren en 
filtratie van het supernatant over 0,45p. 

in onderstaand schema 3 is de procedure beschreven die is gevolgd bij het inleidende 
-.xperiment met Dommelslib. 

khema 3: Procedure experiment Za: Dommelslib procesparameters 
~ 

1 liter ruw slib 
(141.3 g droge stof) 

I 
toevoegen 9 1 demiwater 

140 gram glucose 

droge stof slib 1 4 3  % 
pH 6,9 redox -160 mV 

droge stof slib: 1,4 % 
redox +100 mV 

eind pH: 4,4 

toevoegen 4 liter 
Lactocultuur pH 3,2 

droge stof slib 1 % 
eind pH: 3,4 

eind p H  4 1 
toevoegen 45% melkzuur tot 

bereiken eind pH 

12 gram d.s. slib + 1,2 liter I mehuuroplossing 
I , I 

I 

I centrifugeren 1 
I..IY p H  3,4 

36 



....... . .......,. :::..:.: .: :,: ..: . ..... ,.. .. 
... j, j: ,<.-; s, i: :i:..: .. ... ..: ,, .,, .,. , , .3:. ;. ..:::; :r: . .. 

Pb 258 315 45 

Cd 226 212 38 

Cu 1105 1135 24.5 

Zn 2200 2565 362 

Mn nb 585 82 

6: UITLOOGEXPERMENïEN. DOMMELSLIB Za 

0.8 9.6 21% 3 0.8 1 33% 2 1.1 1.2 60% 79% 

0.2 2.4 6% 3 0.2 0.2 8% 2,s 0.2 0.2 8% 21% 

<0.1 O 0% 21 ~ 0 . 1  O 0% 21 ~0.1 O 0% 0% 

5.6 67 18% 25 5.6 1 28% 18 5.7 7 39% 64% 

2.8 34 41% 4 2.8 3 75% 1 1 1 99% 99% 

De drie opeenvolgende extracties hebben tot doel een indxuk te iaijgen van de mobilisatie 
van de zware metalen in verschillende pH treajekten, en om het gedrag van het slib te 
leren kennen. In onderstaande tabel zijn de gevonden gehalten zware metalen in het 
supernatant van de drie opeenvolgende extreacties weergegeven. Mangaan is eveneens 
bepaald omdat met het oplossen van ijzer/mangaan(hy&)oxides tevens gecoprecipiteerde 
zware metalen ontsloten worden. 

Tabel 4: gehalten zware metalen in supernatant en relatieve rendemenien experiment 2a Dommelslib 

bcgui~n~muauc winal m ie supernatant , îe supemanant uit 12 g filtraat na demi l a a d  

TNO SEC 141 gds w ~ m g  rel. 12gds t a m g  d 12gdr wLmg EL d a n .  

m a g  m& mgtor mglüter in121 rmd m g t a  mglütu in121 rmd m g t a  mglliter ial.21 rend B 

6 2 2  Experiment 2a: voorlopige konklusies 

Dommelslib verzuurt spontaan door de autochtone micro-organismen, na toevoeging van 
glucose en de daarmee gepaard gaande verhoging van de redoxpotentiaal. Niet bekend is 
om welke zuren het gaat. Toevoeging van een Lactobacilli cultuur heeft een verdere pH 
daling tot gevolg, die echter van korte duur was. Vermoedelijk werd het aanwezige 
mengsel van organische zuren gemetaboliseerd. De redox was iets te hoog (+180 mV) 
voor melkzuurpmduktie; het optimum ligt bij +100 mV (waarde inklusief offset van 220 
mV van referentie elekode). 

Scheiding van vaste en vloeibare fase door middel van sedimentatie bleek goed te 
verlopen. Het verzuurde slib slaat snel neer en het bovenstaande water is snel helder. 
Uzer is overvloedig aanwezig; analyse was in het onverdunde supernatant niet mogelijk 
(overrange) en er was onvoldoende tijd om de analyses met verdund supernatant over te 
doen. 

De ontsluitingsrendementen zijn volgens verwachting; voor lood zelfs hoger dan 
verwacht. De speciatie van het lood in Dommelslib is vermoedelijk anders dan die in 
Steinslib. De fractie slecht oplosbaar PbS is in Dommelslib kleiner dan in Steinslib [lS]. 
Uit microscoopwaarnemingen en de opgetreden veranderingen in pH werd gekonkiudeerd 
dat het effekt van de toevoeging van Urctobacilli klein was. Gekeken is of verhitting de 
natuurlijk aanwezige mikro-organismen in hun aktiviteit zou remmen, zodat toegevoegde 
Locrobacilli een voorsprong krijgen. Verdund vers slib is gedurende vier dagen gevolgd 
bij W C ,  45'C, 50'C, SYC, W C  en 70'C. Waarnemingen onder de microscoop van 
dichtheden en soorten bacteriën gaven geen grote verschillen te zien. Pas bij 60-7o'C 
was er een duidelijke afname van de dichtheid en aktiviteit van bacteriën. De voorlopige 
konklusie is dat het energetisch niet interessant is de konkurrentie van de autochtone 
micro-organismen te ondervangen door het slib eerst te verhitten. 
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62.3 Experiment 2b: Dommelslib kwantitatief 

Op basis van de resultaten van het inleidende experiment en van de proef met tempera- 
tuurverhoging is een protocol opgesteld voor het gekwantificeerde uitioogexperiment 
met Dommelslib. Scheiding van vaste en vloeibare fase door sedimentatie. Omdat het 
slib na aanzuring met melkzuur niet zo goed bezinkt als slib dat met Lactobacilli is 
behandeld, is de eerste spoeling met alleen melkzuur weggelaten. 

I Schema 4: Procedure erperiment 26: Dommelslib kwantitatief 

~ 

4,75 liter ruw slib 
(1004 g droge stof) 

toevoegen 35 liter 0,5% melk- 
zuuroplossing tot eind p H  

I 

droge stof slib 15,9 % 
pH 6,7 redox -160 mV 

eind p H  3 9  
redox -30 mV 

toevoegen 10 liter Lacto-cultuur I f eind UH: 3.7 -l 
pG 3,4 redox +150mV eindred8x+6ÓmV ,) 

I 
10 uur rondpompen bij 25'C 

indruppelen glucoseoplossing 
~ 

sedimentatie (20 uur) 

I 
I I 4,3 liter bezonken slib d.s. 6,9 % 1 

verdunnen met 5,7 liter melk- I zuuroplossing pH 2,7 

f eind redox: -10 mV 7 

droge stof: ca 3 % 4 pH 2,9 temp. 21'C 

droge stof slib 1 % 

eind p H  1,s aëreen en toevoegen 15% meik- 
zuuroplossing tot eind p H  1 
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estconc. relatief cumulatief 
ngkg ds rendement rendement 

6: UITLOOGEXPERMENTEN, DOMMELSLIB 2b 

restconc. relatief 
mgkg ds rendemen 

in onderstaande tabel 5 en grafiek 6 zijn de resultaten weergegeven. 

Analyses op Pb, Cd Cu. Zn en Mn zijn v m  de eente twee monsters uitgevoerd op de AAS. Omdat de mmtra t ies  
na Lacto-leaching hoger waren dan in het uitgangsmateriaal zijn aile desutkties en analyses overgedaan. De waarden 
m de kolommen "na Lactc-leaching" en "na 3 dagen Thio-leaching" zijn hiervan het gemiddelde. 
Omdat vlak na de exprhenten eai ICP emissie spectrometer beschkbaar kwam is het uitgangsmatenaal nogmaals 
g d y s e e r d .  De waarden voor Pb, Cd, Cu, Zn en Mn m het uitgangsmatmiaal m de tabel zijn het gemiddelde van 
twee analyses op de AAS en twee op de ICP. 
De analyses op Fe, AL Ni, Cr en Ba zijn alleen op de ICP gedaan. m duplo. 
De analyses na 10 dagen Thio-leaching zijn v m  alle metaien met de ICP gedaan, m duplo. 

Tabel 5: resultaten experiment 26 metaalgehalten in Dommelslib en (relatieve) rendementen 

315 

272 

1735 

2565 

585 

62100 

25736 

1506 
4471 

d Y W 2  andySe I MhCU>-leaChing 
"i0 SEC restwnc. relatief 

mgkg ds mgkg ds mgkg ds rendemer 

432 -37% 
395 -45% 
2543 47% 
3210 -27% 
213 36% 

n.b 

n.b 
n.b 

n.b 

Pb 
Cd 
Cu 
zn 
Mn 
Fe 
Al 
Ni 
c r  

258 
226 
1105 
2200 
n.b 
n.b 

n.b 
n.b 
n.b 

La n.b 1278 1 n.b 

186 57% 41% 
31 92% 88% 
361 86% 19% 
261 92% 90% 
62 71% 90% 

n b  

n b  
n b  - 
n.b 

164 12% 
18 62% 

222 40% 

173 35% 
43 30% 

11226 

8086 

50 
533 

n b  - 1 233 

totaai 
,endement 

48% 

93% 

87% 

93% 

93% 

82% 

69% 

97% 

88% 

82% 

Grafiek 6: Experiment 26 Dommelsl&: toe- en afnemende restconcentratiesper extractiestap 

Pb Cd Cu Zn Mn Fe Al Ni Cr Ba 

Na Lactc-leaching pH 3.8 Na 3 dagen niio pH 1 S Na 10 dagen %o pH 1.5 
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6.2.4 Voorlopige konklusies m.b.t. Dommelslib 

Verrassend waren de stijgende concentraties lood, cadmium, koper en zink na de eerste 
extractie met Lacto-leaching. Aanvankelijk werd de verklaring gezocht in fouten in de 
monstemame, analyses of de berekeningen. Nadat nieuwe monsters waren geanalyseerd 
bleken de waarden vrijwel exakt hetzelfde. Uit de afname van mangaan kon worden 
opgemaakt dat er redelijk veel metalen in oplossing waren gegaan, zoals ook uit de 
resultaten van het inleidende experiment 2a was gebleken: er waren hoge waarden in de 
vloeistoffase gevonden voor met name zink en mangaan en in mindere mate voor lood. 
Toen alle droge stof bepalingen werden omgerekend in absolute hoeveelheden bleek de 
verklaring te vinden te zijn in de afname van de droge stof. Reeds bij de eerste extractie 
met Lacto-leaching lost bijna een derde van het slib op. Ter controle werd een berekening 
gemaakt aan de hand van het kopergehalte, aangezien bekend was dat koper niet oplost 
met Lacto-leachmg. Het koperpercentage was 147%, wat betekent dat de droge stof 
afname minimaal 32% moet hebben bedragen alleen al na de eerste extractie. Uit de 
bepalingen voor organische stof bleek dat het massaverlies voornamelijk toe te schrijven 
is aan relatief zware minerale deeltjes. Het organische stof gehalte nam toe van 22,6% 
tot 50,6% na 10 dagen Thio-leaching. Waarschijnlijk wordt ook organische stof afgebroken 
tijdens de verschillende extractiestappen, maar er is ook een toename als gevolg van de 
groei van biomassa en de vorming van organische zuren uit de toegevoegde glucose. Uit 
de afname van het hoge ijzergehalte, van ca 62 gíkg d.s. tot ca 11 gíkg d.s. en van het 
aluminiumgehalte van ca 25 gíkg d.s. tot ca 8 gíkg d.s. blijkt dat er veel minerale stof in 
oplossing gaat. Dat betekent dat, ondanks de grote vracht aan zware metalen die uit het 
slib verwijderd wordt, dat de restconcentraties in het tot ongeveer de helft verminderde 
slib niet zo laag uitkomen als gewenst. Met name cadmium en lood blijven nog iets 
hoger dan de B-waarde. Het rendement voor lood is zelfs laag te noemen, vergeleken 
met de resultaten met Steinslib. 

Uit het extractieverloop zou gekonkiudeerd kunnen worden dat de Lacto-leaching 
achterwege zou kunnen blijven en dat het slib alleen met Thio-leaching behandeld hoeft 
te worden. Dat zou echter op twee bezwaren stuiten. Ten eerste is de pH van het ruwe 
slib te hoog voor de Thiobacilli, waardoor deze nauwelijks aktief kunnen worden, zeker 
bij de aanwezigheid van de autochtone micro-organismen. Ten tweede is een complex- 
vormer nodig om de gemobiliseerde metaaiionen direkt te chelateren om resorbtie aan 
het slib te voorkomen. Door toevoeging van melkzuur worden de kondities in principe 
geschikt voor Thio-leaching: de pH daalt en het lactaat werkt als chelator. 
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6: UITLOOGEXPERMENTEN, DOMMELSLIB 2b 

Minerale olie 

Na afronding van de experimenten zijn indhtieve analyses gemaakt op minerale olie 
met gascbromatogr&ie. in het behandelde slib werd nog ca 650 mgkg d.s gevonden 
terwijl het onbehandelde slib ca 5ooo mghg d.s. bevat, een afname van ca 87%. Vermoed 
wordt dat deze afname is toe te schrijven aan biodegradatie of cooxidatie tijdens de 
Thio-Ieaching. Een argument wat hiervoor pleit is de gekonstateerde aantasting van 
diverse kunststoffen in de Thiobak. Rubber, acrylaat, pvc lijm en epoxiehars werden in 
meer of mindere mate aangetast of zelfs gedepolymeriseerd. Nader onderzoek wordt 
sterk aanbevolen. 

G r g ì k  7: chromatogrammen minerale olie vóór (bovenste) en na extracties (onderste) 

O 10 10 30 .o 

+ t (min.) 

10 20 30 .O 

+ t  (min.) 
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6: WïLOOGEXPERiMENTEN, ARNHEMSLIB 

6 3  Arnhemslib 

63.1 Experiment 3: Arnhemslib kwantitatief 

Het Amhemslib is direkt gekwanfliceerd behandeld zonder voorbereidend experiment. 
Het experiment is in vereenvoudigde vorm uitgevoerd om een aantal redenen. Ten eerste 
was er op korte termijn onvoldoende Lactobacilli cultuur beschikbaar. Ten tweede leek 
het slib op Steinslib en werd aangenomen dat Amhemslib ongeveer hetzelfde exmctie- 
verloop zou vertonen als Steinslib (ten onrechte zoals later bleek toen de speciatiestudie 
van ûroenendijk verscheen). De omstandigheden in aanmerking gekomen werd gekozen 
voor twee exaacties met meikzuur en een exuactie met Thio-leaching met gebruiik van 
de Thiobak. De scheiding tussen vaste en vloeibare fase is ook hier uitgevoerd door middel 
van sedimentatie gedurende de nacht. Het supernatant was evenals bij Dommelslib helder 
zodat dit niet verder gefiiterd hoefde te worden. 

in onderstaand schema 5 is de gevolgde procedure beschreven. 

Chema 5: Procedure experiment 3: Arnhemlib kwantitatief 

droge stof slib: 28 9% 
pH 6,s redox -170 mV (333 g droge stof) 

1 

pH: 4 

I drie etmalen rondpompen I bij 32°C 

sedimentatie (20 uur) 

toevoegen 9 1 demiwater 
met melkzuur, pH 2,5 

droge stof slib 2,S % 
p H  2,s 

I 

p H  2,4 
I 

6 dagen rondpompen bij 25°C 
over Thiobak 

I 

I I . ' Q : ~ ~ ~ : : : ~ . ~  \?*!$i ...................... * 
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anaiyse analyse 
TNO SEC 

mg/kg ds mgkg ds 

Pb 2800 3258 

Cd 24 32 

Cu 249 300 

Zn î400 1950 

Mn nb 910 

Fe nb 40695 

Al nb 27715 

Cr nb 244 

Ba nb 704 

Ti nb 515 

Sn nb 5450 

SI nb 183 

6: UiTLOoGEXF'ERiMENTEN 3, ARNHEMSLIB 

~ m e i k ~ ~ ~ x u ~ 2 i e  na 6 dagenïhio-leaching 
restconc. relatief restconc. relatief totanl 
m&g ds rendement m&g ds rendement rendement 

1674 499b 421 75% 87 % 

11 66% 8 27% 75 % 

300 0% 174 42% 42% 

479 75% 229 52% 88% 

277 7046 181 35% 80% 
nb 30370 25% 
nb 21438 23% 
nb 128 48% 
nb 510 28% 
nb 3% 23% 
nb 5450 0% 

nb 34 81% 

Grafiek 8: Experiment 3 Arnhemlib: ofnemende restconcennatiesper extractiestap 

Ai Ba Cd Cr Cu Fe Mn Pb Ti Sn Sr Zn 

Na melkniwexuactie pH 25 Na Wo-leaching pH i5 
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6: UITLOOGEXPWMENTEN 3, ARNHEMSLIB 

6.32 Voorlopige konkusies m.b.t. Arnhemslib 

Het exuactieverloop voor de mare metalen lood, cadmium, koper en zink en dat voor 
mangaan vertoont een iets afwijkend beeld vergeleken met Stein- en Dommelslib. Dat de 
rendementen een stuk lager zijn, zou toegeschreven kunnen worden aan het ontbreken 
van Lacto-leaching. Hoewel er niet echt een direkt bewijs voor is te leveren met de thans 
bereikte resultaten, duiden de lage mobilisatie percentages die tijdens het vooronderzoek 
in 1987 werden bereikt op Harlingenslib met melkzuur (deel I), vergeleken met de 
rendementen die met Steinslib zijn bereikt met gebruikmaking van Lacto-leaching, er op 
dat extractie met meikzuur alleen, minder mobilisatie tot gevolg heeft dan wanneer 
Lacrobucilli worden ingezet. Het verhoudingsgewijze hoge rendement voor lood kan er 
echter ook op duiden dat de speciatie anders is dan in Steinslib en in Dommelslib. Het 
slib uit de Malburgerhaven te Arnhem is niet alleen verontreinigd door lozingen boven- 
strooms, maar voornamelijk door de lozingen door Billiton in de haven. Vooralsnog 
wordt er van uitgegaan dat zowel het ontbreken van Lacto-Ieachmg als de speciatie 
karakteristieken invloed hebben gehad op de mobilisatie rendementen. Opvallend zijn 
verder de lage rendementen voor ijzer, aluminium, chroom en baxium. Ook hier zou de 
verklaring kunnen liggen in het ontbreken van de Lacto-leaching. 

Uit het speciatieonderzoek van Groenendijk blijkt dat tin als tinoxide in het slib 
aanwezig is. Tinoxide is een uiterst slecht oplosbaar mineraal, ook bij pH < 1. Omdat het 
al geoxideerd is (op zichzelf is dat al bijzonder in een anoxisch slib) kunnen Thiobucilli 
er niets mee. Uit het feit dat er werkelijk niets is opgelost van het tinoxide, zelfs onder de 
voor micro-organismen extreme omstandigheden waarin Thiobucilli aktief zijn, zou de 
veronderstelling gedaan kunnen worden dat ecotoxicologisch gezien tinoxide een inerte 
stof is, die niet in voedselketens terecht kan komen. 
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Hoofdstuk 7 

Konklusies en aanbevelingen 
7.1 Konklusies 

7.1 .I Konklusie I 

De primaire doelsteilingen van het onderzoek aan te tonen dat a) met Lacto-leaching en 
b) m t  Thio-leaching zware metalen efficiënt uit baggerspecie verwijderd kunnen worden, 
zijn redelijk benaderd. Met name de resultaten met Steinslib tonen aan dat de A-waarden 
voor de veel voorkomende zware metalen lood, cadmium, koper en zink, in een dergelijk 
SOOR slib gehaald kunnen worden. Ook is aangetoond dat de kombinatie van Lacto-leaching 
en Thio-leaching noodzakelijk is om lage restconcentraties te bereiken. Deze laatste 
konklusie wordt in de hierna volgende deelkonklusies verder onderbouwd. 

Konklusie I b: melkzuur fungeert als chelator bij Thio-leaching 

Ter voorkoming van (her)precipitatie tijdens de Thio-leaching is een complexvormer in 
de oplossing vereist. Het bij de Lacto-leaching gevormde (en toegevoegde) melkzuur 
heeft hierin voorzien. 

Konklusie IC: iacto-leaching dient vooraf te gaan aan Thio-leaching 

Thiobucilli en soortgelijke bacteriën kunnen niet voldoende konkurreren in een matrix 
met een pH > 3 en kunnen prmestechnisch gezien niet snel genoeg voldoende zwavelzuur 
produceren om de pH van het slib omlaag te brengen van neutraal naar een pH < 15. 
Gezien de hoge concentraties ijzer, mangaan en aluminium die met Lacto-leaching worden 
gemobiliseerd en het daarmee gepaard gaande hoge (mek)zuurverbruik, is de noodzaak 
aangetoond van een zuurextractie van het slib vóórdat het behandeld kan worden met 
Thiobacilli. De microbiële vorming van melkzuur tijdens de Lacto-leaching daarentegen 
verloopt zeer snel en is procestechnisch eenvoudiger te realiseren dan Thio-leaching. 
Indien bij Thio-leaching alleen melkzuur aan het ruwe slib zou worden toegevoegd als 
chelator, blijft het probleem bestaan dat er zoveel van de goed oplosbare verbindingen 
oplossen, dat de concentraties ervan in de vloeistoffase te hoog zouden worden voor een 
effektieve extractie. 

Konklusie Id: Lacto-leaching effektiever dan zuurextractie met melkzuur 

De verschillen in verwijdenngsrendementen tussen zuurextractie met zuiver melkzuur en 
Lacto-leaching tonen aan dat biotechnologische uitloging met aktieve Lacrobacilli 
effektiever is dan puur chemische mehuurextractie. De verschillen zijn het duidelijkst 
ten aanzien van koper. Uit Steinslib werd 0% met melkzuur en 35% met iacrobucilli en 
uit Amhemslib werd 0% met alleen melkzuur verwijderd. Deze verschillen kunnen 
alleen verklaard worden uit de af- cq aanwezigheid van Lacfobacilli. 
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7: KONKLUSES EN AANBEVELINGEN 

Konklusie Ie: melkzuur beter anaeroob te produceren dan citroenzuur 

Omdat micro-organismen melkzuur bij een lagere redoxpotentiaal produceren dan 
bijvoorbeeld ciuoenzuur, dat eveneens een relatief sterk, chelaten vormend organisch zuur 
is, komt melkzuur eerder in aanmerking voor toepassing in anoxische sedimentslibben 
dan citroenzuur. 

Koddusie If: Lacto-leaching mobiliseert veel gecoprecipiteerde metalen 

Met Lacto-leaching blijken voornamelijk grote hoeveelheden carbonaten en (hydr)oxiden 
op te lossen. Daarmee gaan tevens met ijzer/mangaan(hydr)oxiden gecoprecipiteerde 
zware metalen in oplossing, zoals voor lood, cadmium en zink gekonstateerd is. 

Konklusie Ig: Thio-leaching is effektief in de mobilisatie van metaalsulfiden 

Thio-leaching is een effektieve methode gebleken om metaalsuifíden op te lossen. De 
dubbele funktie van melkzuur: het leveren van protonen en de vorming van chelaten met 
gemobiliseerde metaalionen, is van groot belang gebleken, met name bij de Thio-leaching. 
Het hoge extractie rendement voor lood is te danken aan het maskeren van de loodionen 
voor de sulfaatiiganden, zodat er geen loodsulfaat kan neerslaan. 

7.1.2 Konklusie 2 

Het is belangrijk vóór een reiniging een goed beeld te hebben van het slib en de speciatie 
van de metalen daarin. De methoden die Groenendijk heeft gehanteerd zijn een aanzet 
hiertoe, maar zijn nog te grofschaiig. De voorspellingen die zijn gedaan, uitgaande van 
het speciatieonderzoek, ten aanzien de onoplosbaarheid van Moxide zijn korrekt gebleken. 

7.1.3 Konklusie 3 

Aan de secundaire doelstelling: het verzamelen van operationele gegevens betreffende 
de procestechniek, is vooral op het technische vlak ruimschoots voldaan. Ondanks of 
misschien wel dankzij de vele technische problemen met de proefopstelling en speciaal 
met de membraanreaktor, zijn waardevolle ervaringen opgedaan met de gebruikte 
procestechniek (zie deel iV). Eén van de duidelijke bewijzen hiervoor is het ontstaan, 
bouwen en gebruiken van de Thiobak nog tijdens het onderzoek, voortkomend uit de 
teruggekoppelde resultaten van de uitgevoerde experimenten. 

7.1.4 Konklusie 4 

De membraanreaktor heeft goed voldaan ten aanzien van de scheiding van vaste delen en 
met metaal-lactaat chelaten beladen permeaat. Ten aanzien van de konstruktie heeft het 
eerste model veel gegevens opgeleverd die in een verbeterd model verwerkt kunnen 
worden. De vorming van een slibkoek op het membraan als gevolg van de zeer lage 
stroomsnelheid in de reaktor vereist echter een principieel andere konstniktie (zie deel 
N). Het effekt van elektroforese in de membraanreaktor was marginaal (3-6% betere 
scheiding van positief geladen chelaten) maar geeft aanleiding tot de verwachting dat 
met een verbeterde konstruktie van de membraanreaktor en toepassing van een hoger 
voltage een behoorlijke verhoging van het rendement is te verwezenlijken. 



7: KONKLUSIES EN AANBEVELMGEN 

7.1 5 Konkiusie 5 

De produktie van melkzuur door aan de slibsuspensie toegevoegde Lactobucilli verliep 
traag. Uit de optredende daling van de pH kan worden afgeleid dat er meer zuur werd 
geproduceerd dan er verbruikt werd. Dit werd vooral duidelijk tijdens de extractie van 
Amhemslib met melkzuur zonder Lucwbucilli. De stijgende pH noopte voortdurend tot 
nieuwe toevoegingen van melkzuur. Wegens analytische problemen met de "vuile" mamix 
was het niet mogelijk te meten welke organische niren er precies werden geproduceerd 
uit de toegevoegde suikers. De lage produktiesnelheid is voornamelijk veroorzaakt door 
de te lage temperatuur (dit is informatie van later datum) en waarschijnlijk mede doordat 
er geen adaptatie van de Lacwbucilli aan de slibmatrix heeft plaats gevonden. Onder 
geoptimaliseerde omstandigheden zal de produktie zeker sneller verlopen. 

7.1.6 Konklusie 6 

De verwijderingsrendementen bij de proeven met Dommelslib en Amhemslib zijn over 
het algemeen lager dan bij Steinslib. De oorzaak hiervan ligt voor een groot deel bij het 
ontbreken van de membraanreaktor bij Dommelslib en Amhemslib, waardoor geen 
scheiding tussen slib en vloeistof heeft kunnen plaats vinden tijdens de reaktieperiode. 
Daarnaast zulien speciatieverschillen een rol spelen. 

7.1.7 Konklusie 7 

De afname van de concentratie minerale olie in Dommelslib (87%) zou er op kunnen 
wijzen dat er biodegradatie edof cooxidatie plaats vindt gedurende de processen. Tijdens 
de Lacto-leaching is wel enige zuurstof ingebracht om de redoxpotentiaal op +O-lOOmV 
te houden, maar dit lijkt te weinig om aerobe biodegradatie van olie mogelijk te maken 
(anaerobe afbraak van olie komt niet voor). Bij de Thio-leaching was daarentegen wel 
voldoende zuurstof aanwezig, maar de pH was eigenlijk te laag voor de bekende aerobe 
olie afbrekende bacteriën. Cooxidatie zou een mogelijke verklaring kunnen zijn, aangezien 
ook epoxyhars, natuurrubber en pvc-lijm in de Thiobak werden aangetast of zelfs geheel 
afgebroken. 
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7: KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.2 Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt met dezelfde drie slibben nieuwe extracties uit te voeren met een 
verbeterde proefopstelling. Deze zou moeten bestaan uit: 
a) een opsaoomreaktor, waarin zwaardere deeltjes (met name discrete neerslagen en 

b) een vernieuwde membraanreaktor (zie Deel IV), uitgerust met elekmforese en ulmoon; 
c) een aparte iacto-fermentor, 
d) een vernieuwde Thiobak; 
e) adequate verwarming tot 45-5o'C; 
f) een in serie geschakelde elektrolysecel en elektrodialysecel waarmee gecomplexeerde 

metalen uit het permeaat verwijderd worden, zodat dit gerecirculeerd kan worden (zie 
Deel N); 

kristallen) langer verblijven dan het lichte slib; 

g) de nodige vaten, tanks, pompen en pWredox meetpunten. 
De proeven zouden uitgevoerd dienen te worden met goed geadapteerde culturen 

van Lacrobucilli en Thiobucilli. De extracties zouden enige uren lang in kontinuproces 
dienen te worden uitgevoerd, waarbij het behandelde slib telkens wordt gebufferd voor 
de volgende cyclus. Met name de verbetering van de proceskondities temperatuur en 
verhouding biomassa : droge stof kunnen tot aanzienlijke rendementsverbeterhgen leiden. 
Daarnaast kan van de toepassing van ultrasoontechniek en elektroforese een verkorting 
van de verblijfstijd en verbetering van de scheiding in de membraanreaktor verwacht 
worden. De doelmatigheid van de meikzuurprcduktie dient te worden gevolgd door middel 
van analyses op suikers, zuren en andere fermentatieprodukten. Aparte aandacht zou 
kunnen worden besteed aan de mogelijke biodegradatie van minerale olie en PAK'S. 
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BLLAGEN 

Biilaae 1: resultaten röntoenfluorescentie-analvse 

De volgende elementen zijn met behulp van röntgenfluorescentie 
analyse aangetoond. De diverse elementen zijn onderverdeeld in 
hoofdelementen, nevenelementen en spoorelementen. Per klasse is 
een nadere onderverdeling gemaakt in elementen welke in meerdere 
mate aanwezig zijn, aangegeven met _, en elementen welke in 
mindere mate aanwezig zijn, aangegeven met ( ) .  

Hoofdelement: --Al 
Nevenelement: 0 
Spoorelement: (Ba)-(Sn) -Zr-(Nb) -Sr-Rb-(Y?)-Pb-Zn-Cu-(Ni)-Mn- 

(Cr) -Ti-O-K-Cl-S-P-Mg 

Dommel ibovenloov cvcloon) 

Hoofdelement: Si-Al 
Nevenelement: & 
Spoorelement: Ba-(Sn)-Zr-Sr-Rb-(Y?)-Pb-Zn-Cu-(Ni)-Mn-Cr-Ti-Ca-K- 

(Ci) -S-P-Mg 

Malburser haven (bovenloop cvcloon) 

Hoofdelement: --Al 
Nevenelement: E- (Pb) 
Spoorelement: (Ba)-&-(Sb) -(In) -2r- (Nb) -Sr-%-(Y?) -Ac-W-Zn-Cu- 

(Ni) -Mn- (Cr) - (V) -Ti-Ca-&-C1-S-P-Mg 

Malburqer haven fonderloop cvcloon s.q.  > 2.814) 

Hoofdelement: Si-Al 
Nevenelement: B-Sn-Zr-a-Ti-Ca 
Spoorelement: Ba-Sb-(In)-Nb-Sr-Rb-(Y?)-As-g-a-Cu-(Ni)-(Co)-Mn- 

Cr-V-K-(Cl)-s-P-Mg 
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BULAGEN 

Bijlage 2: Resultaten röntgendiffractie-analyse 

50 

Stein ffiin slib, niet secvcloneerd) 

a-Kwarts 
Do 1 omi et 
Albiet 
Mikroklien 
Illiet 
Kaoliniet 
Chloriet * *  
Dommel (bovenlooD cvcloon) 

a-Kwarts si0 
Albiet NaA$Si,O, 
Mikroklien KA1S i,?, 

Kaoliniet * A1,S1,05 (OH) 

Malburqer haven (bovenloop cycloon1 

Illiet KA1,!Sl3A1)O,,(OH,F) 2 

a-Kwarts 
Albiet 
Mikroklien 
Illiet 
Kaoliniet 
Chloriet ** 
Malburqer haven (onderloop cvcloon c . a .  > 2.814 sr/cm3 

a -Kwarts SiO, 
Haematiet a-Fe203 
Galeniet PbS 
Rutiel TiO, 
Kassiteriet S nO, 
Fyriet * / Sfaleriet * 
Calciet * caco, 
Haliet * NaC1 
Zirkoon i. zrs io, 

Mikroklien KA1S i,?, 
Illiet * 
Chloriet ** 

Fes, / 0-ZnS 
Dolomiet caMg (CO31 2 

Albiet * NaA1Si30, 

!S13A1 ) OIO (OH, F) 
Kaoliniet AJ-2SJ-205 (OH) 4 

Zie opmerkingen Z . O . Z .  



BIJLAGEN 

Bijlage 3 :  Resultaten deeltjesanalyse 

Haven Stein (niet secvcloneerd) 

Galeniet PbS 
Pyriet Fes2 
Sfaleriet zns 
Ij zeroxide * *  Fe-ox. (Ti, Cr, Mn) 
Bariumsulfaat BaS04 
Zirkoon silikaat Zr-silikaat 
Monaz iet Ce-fosfaat 

Dommel (bovenloop cycloon) 

Galeniet 

Sfaleriet 

Ijzeroxide 
Ij zeroxide 
Ijzerfosfaat * 
Ij zersilikaat 
Bariumsulfaat * 
Zirkoon silikaat 

Pyriet **  PbS 
Fes, 
ZnS 
Zn(Fe)S 
Fe-ox. (Mn, Ti) 
Fe-ox. (Mn, Zn) 
Fe-f os f aat 
Fe-silikaat 
BaS04 . 
Zr-silikaat 

Malburser Haven (bovenloop cycloon1 

Galeniet PbS 
Arsenopyriet * FeAsS 
Sfaleriet Zn(Fe)S 
Chalcopyriet CuFeS 
( 1 )  Zn/Cu/Fe (metaal ? )  
Kassiteriet S "0, 
Tin/Antimoon verb. Sn,Sb verbindingen met Fe,S,Ti,Pb 
Wolramiet/Scheeliet (Fe, Ca) WO, 
I] zeroxide Fe-ox. (Mn, Ti) 
Ij zeroxide Fe-ox. (Mn, Zn) 
Ij zerfosfaat Fe-fosfaat 
Ij zersilikaat Fe-silikaat 
Bariumsulfaat BaS04 , 

Zirkoon silikaat Zr-silikaat 

Opmerkina: 

Met een asterisk of **  is aangegeven welke verbindingen in 
hogere concentraties aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk I 

Inleiding 

Direkt na het uitbrengen van het conceptrapport van de experimenten (Deel iii) werd 
zowel bij SEC als bij RIZA de behoefte gevoeld een aantal aspekten verder uit te werken. 
In mei en juni 1990 zijn door SEC een aantal indikatieve experimenten uitgevoerd die 
betrekking hadden op het verwijderen van de gecomplexeerde (mare) metalen uit het 
permeaat na microfiltratie, met het oog op de mogelijkheid het melkzuur te recirculeren 
in het proces. Tevens werden de ervaringen met de membraanreaktor verwerkt in een 
vexnieuwd ontwerp, dat in juni is gebouwd. 

Gedurende de zomer van 1990 is in opdracht van RIZA een voorstel uitgewerkt 
voor een volgende fase in de experimenten, is een ontwerp voor een pilot-installatie 
gemaakt en zijn proeven uitgevoerd met de verbeterde membraanreaktor. In september 
bleek na duurproeven met het nieuwe model dat de grootste problemen met de 
membraanreaktor waren opgelost en dat aan opschaling van de proefopstelling gedacht 
kon worden. Het najaar werd verder besteed aan een diskussie tussen RIZA en SEC over 
de meest wenselijke koers ten aanzien van een verdere ontwikkeling van het procedé. Op 
basis van de voorstellen die in september waren gedaan is in november en december 
1990 in opdracht van RIZA een gedétailleerd werkplan uitgewerkt voor de bouw van een 
pilot-instaiiatie waannee op semi-technische schaal slibreinigingsproeven uitgevoerd 
konden worden (in de orde van grootte van enkele honderden liters slib per uur). In 
februari 1991 bleek de voorgestelde schaalvergroting een te grote stap ineens voor de 
stuurgroep van het POSW en is verdere aktie vanuit het POSW uitgesteld tot na de 
evaluatie van fase I van het POSW en rapportage aan de Minister. 

in april 1991 is in het kader van een ander projekt een extractie uitgevoerd met een 
verbeterde proefopstelling, opgebouwd rond de nieuwe membraanreaktor. Dit betrof de 
verwijdering van arseen en nikkel uit coagulatieslib uit de drinkwaterbereiding. Gezien 
de overeenkomsten met Dommelslib zijn de resultaten van deze proef in samengevatte 
vorm aan dit rapport toegevoegd. 
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Hoofdstuk I[ 

Verwerking en recirculatie permeaat 

Na afronding van de experimenten in april 1990 zijn door SEC een aantal onderdelen 
van het reinigingsprocedé verder uitgediept met een aantal indikatieve experimenten. 
Door de uitbreiding van het laboratorium met een ICP atoomemissie spectrometer en een 
gaschromatograaf was het mogelijk geworden een aantal extra analyses uit te voeren op 
het behandelde slib. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het voorlopige rapport dat 
in juni 1990 werd uitgebracht en dat nu in deel ïiï integraal is weergegeven. 

De vergrote analysecapaciteit maakte het daarnaast mogelijk een ruim aantal proeven 
te doen met het permeaat, dat in vaten was opgeslagen. De aanschaf van een HPLC 
opstelling voor organische zuren maakte het mogelijk een begin te maken met het volgen 
van de produktie van zuren en andere fermentatieprodukten in de Lucrobacilli cultuur. 
Dit deel van het onderzoek is in het voorjaar van 1991 verder uitgevoerd en wordt 
beschreven in hoofdstuk V: Extractie coagulatieslib. 

2.1 Elektrolyse 

Een belangrijke vraag die boven komt als blijkt dat zware metalen biotechnologisch uit 
baggerslib verwijderd kunnen worden, is wat het gaat kosten. Van tevoren was reeds 
duidelijk dat er veel melkzuur bij nodig is en dat de kosten daarvan (voor aanmaak en 
verwerking na gebruik) te hoog zouden worden bij éénmalig gebruik. In het ontwerp van 
het procedé is daarom een belangrijke plaats ingeruimd voor de verwerking van het 
melkzuur bevattende permeaat na microfiltratie, in die zin dat recirculatie mogelijk 
wordt wanneer de gecomplexeerde (zware) metalen voor een groot deel uit de proces- 
vloeistof verwijderd kunnen worden en geconcentreerd kunnen worden in een secundair 
zoutzuurcircuit. Uit dit concentraat kunnen de metalen vervolgens op verschillende 
wjzen neergeslagen worden. Uitgangspunt hierbij is dat een maximale herbruikbaarheid 
van de metalen wordt nagestreefd, opdat er geen onverwerkbare reststoffen overblijven. 
Eén van de meest voor de hand liggende technieken om metalen uit een oplossing te 
winnen is elektrolyse. Doel van de uitgevoerde experimenten is te onderzoeken of 
gecomplexeerde zware metalen direkt uit de procesvloeistof zijn terug te winnen. Daarbij 
is het belangrijk te weten of het melkzuur hierdoor niet wordt aangetast, aangezien dat 
hergebmikt moet worden. 

De experimenten zijn uitgevoerd door 60 liter permeaat met pH 2,2, afkomstig van 
de uitloog experimenten, door een grafietgevulde elektrolysecel (EnVirocell van Deutsche 
Carbone) te leiden. Dit type cel heeft een elektrode met een grote soortelijke oppervlakte, 
bestaande uit grafietkorrels die de stroom goed geleiden. Als kathode geschakeld (-) 
slaan tweewaardige metaalionen hier in metallische vorm op neer. Wegens de grote 
soortelijke oppervlakte kunnen zeer lage concentraties metalen nog worden neergeslagen 
(< 0,5 mglliter). Door de cel om te polen kunnen de metalen weer in (een geconcenaeerde) 
oplossing worden gebracht en vervolgens in een platencel opnieuw worden neergeslagen. 

2 
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2: VERWERKING ENRECIRCULATIE PERMEAAT 

Door de konsauktie van de titanium elektroden slaan de metalen in korrelvorm neer, die 
bij het bereiken van een bepaalde grootte loslaten en door middel van een zeef uit het 
effluent kunnen worden verwijderd. 

2.2 Samenvatting resultaten elektrolyse permeaat 

a) De pH bleef konstant op 2,2. 
b) Er rrad geen verandering op in het melkzuurgehalte. 
c) Koper en lood werden als enige metalen neergeslagen (Cu van 12 mgA naar ca 1 mgA 

d) In stroomloze toestand werden het neergeslagen Cu en Pb weer gecomp!exeerd in de 

e) Wegens de lage geleidbaarheid (3,45 mS) van het permeaat was het stroomverbruik 

en Pb van 10 mgA naar ca 2 mgA). 

elektrolysecel. 

zeer gering. 

2.3 Konklusies elektrolyse experiment permeaat 

2.3.1 
Het is goed mogelijk een aantal gecomplexeerde zware metalen direkt uit het permeaat 
te verwijderen tot een aanvaardbaar lage basislast, gezien het doel: recirculatie van de 
procesvloeistof. 

2.3.2 
De pH en het melkzuurgehalte veranderen niet door elek@olyse. 

2.3.3 
Welke metalen neerslaan is afhankelijk van de pH van de procesvloeistof en het poten- 
tiaalverschil in relatie tot de concentraties metalen. 

2.4 Elektrodialyse 

In principe is het mogelijk vrijwel alle (zware) metalen selektief uit de procesvloeistof te 
verwijderen door middel van elektrolyse, wanneer de pH in een aantal stappen verhoogd 
kan worden. Daardoor zou echter recirculatie van de procesvloeistof, met daarin het 
kostbare meikzuur, onmogelijk worden. Het aldus op te lossen probleem is als volgt te 
formuleren: 
A. De gecomplexeerde metalen moeten gedecomplexeerd worden zonder het melkzuur 
te vernietigen en zonder verhoging van de pH, ofwel: met behoud van de vrije protonen. 
B. De vrije metaalionen moeten direkt uit de procesvloeistof afgevoerd worden om de 
vorming van nieuwe complexen te voorkomen. 

Zoals hiervoor is beschreven kunnen bepaalde metaien bij de heersende pH van de 
procesvloeistof elektrolytisch worden neergeslagen. Daarbij treedt verbreking van de 
chelaten op aan de kathode, voorafgaand aan de reduktie van tweewaardige metaalionen 
tot metallisch metaai. Verondersteld werd dat ook chelaten van metalen die niet gereduceerd 
kunnen worden bij de heersende pH, gedurende korte tijd als vrije metaalionen voorkomen 
voordat ze opnieuw gecomplexeerd worden. Het melkzuur werd niet aangetast in de 
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elektrolysecel en de pH veranderde niet, zodat probleem A elektrochemisch op te lossen 
zou kunnen zijn. Als deze vrije metaalionen uit de procesvloeitof verwijderd zouden 
kunnen worden, bijvoorbeeld door een membraan, zou probleem B ook zijn opgelost. 

Om deze veronderstelling te toetsen is een elektrodialysecel ontworpen en 
gebouwd, bestaande uit drie elektroden, waarvan de middelste bestaat uit een grafiet- 
membraan. Om een dubbel potentiaalverschil te krijgen zijn twee smmbronnen met 
elkaar verbonden waarvan de doorverbonden polen aan het geleidende grsletmembraan 
zijn verbonden en de plus en min aan respektieveiijk de buitenste en binnenste elektrode. 
Het grafietmembraan scheidt twee compartimenten. In het buitenste circuleert de proces- 
vloeistof, beladen met chelaten, in het binnenste companiment een zoutzuuroplossing 
met pH 1. Om te voorkomen dat er procesvloeistof als gevolg van een dnikverschil door 
het membraan sijpelt en in het secundaire zoutzuur circuit terecht komt, of vice versa, is 
in beide compartimenten de statische en dynamische druk gelijk gehouden. Zie de tekening 
op de volgende bladzijde. 

2.5 Konklusies elektrodialyse experiment permeaat 

Er is één indikatieve proef uitgevoerd met hetzelfde permeaat dat bij de elektrolyse 
experimenten is gebruikt. Uit analyses op de beide vloeistoffen bleken de concentraties 
metaien in het zoutzuur aantoonbaar toe te nemen. De afname van de concentraties in het 
permeaat kwam redelijk overeen met de toename in het zoutzuur, op aluminium na. 
Verondersteld werd dat aluminium neersloeg op één van de elektroden. Verder zijn er 
geen experimenten uitgevoerd met deze proefopstelling, omdat er een onvoldoende hoog 
potentiaalverschil bereikt werd. Er is wel een nieuwe cel gebouwd met een kleinere 
spleetbreedte tussen de elektroden, maar deze is nog niet getest. De hier beschreven 
proeven werden voor eigen rekening en nsiko uitgevoerd. 

4 Biotechnologische uitloging van zware meialui uit baggerspecie Deel N aanvullende ondenoeken 
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2 VERWERKING EN RECIRCULATIE PERMEAAT 

Figuur I: Proefopstelling elektrodialyse 
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Hoofdstuk ILI 
Bouw en testen vernieuwde rnernbraanreaktor 

3.1 Inleiding 

Ter voorbereiding op semitechnische proeven heeft DBW/RIZA opdracht verstrekt met een 
verbeterd prototype van een membraanreaktor scheidingsproeven te doen en een ontwerp 
te maken voor een proefinstallatie waarmee een integrale slibreiniging uitgevoerd kan 
worden (zie hiervoor hoofdstuk 4). Op basis van de ervaringen met het model van de 
membraanreaktor is een verbeterd ontwerp gemaakt. De scheidingsproeven hebben 
voldoende informatie verschaft om een integrale proefinstallatie te ontwerpen op basis 
van een eveneens ontworpen processchema. 

3.2 De membraanreaktor 

Principes vernieuw ontwerp 

Deze reaktor, door SEC ontwikkeld met een krediet van de NOM en subsidies van de 
provincie Groningen, wordt gekenmerkt door een gelijktijdige (bio)chemische reaktie 
tussen bacteriën, suikers, meikzuur en slib, en een scheiding van slibdeeltjes en vloeibare 
fase. Het scheidingsproces wordt versneld door een bewegend membraan, waardoor dit 
niet dichtslibt en een hoge flux wordt bereikt bij een verwaarloosbare drukval over het 
membraan. Het scheidingsproces wordt selektiever gemaakt door de toepassing van 
elektroforese, waardoor geladen deeltjes, met name positieve metaal-lactaat chelaten, in 
een zekere mate geconcentreerd worden in het permeaat. De reaktiesnelheid wordt 
verhoogd door verwarming van de reaktor en de toepassing van ultrasone geluid. 

3.3 Verslag van de werkzaamheden 

3.3 .I Membranen, mechanisch-bmtruktieve problemen 

De toegepaste scheidingsmembranen worden speciaal voor SEC geproduceerd door 
X-Flow te Almelo. De membranen zijn vervaardigd van hydrofiele kunststof met een 
poriegrootte van 0,2 p, gestreken als vlakmembraan op een polypropyleen non-woven 
doek. Door SEC worden de vlakmembranen tot kokers gemaakt, gespannen om een 
kunststof filterdraagpijp. De belangrijkste problemen die bij het model optraden bestonden 
uit: slecht verlijmbaar materiaal, haarscheurtjes langs de lijmverbindingen, loslaten van 
het membraan van het dragerdoek en onvoldoende steun in de reaktor. 

3.32 Membranen, remedies 

Door X-flow zijn successievelijk zes keer nieuwe membranen gestreken op verschillende 
dragerdoeken en met verschillende laagdiktes. De laatste proefproduktie voldeed aan de 
mechanisch-konsíTuktieve eisen: 
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3: VERNIEUWDE MEMBRAANREMTOR 

- een goede hechfing aan het dragerdoek, zodat het membraan niet gaat blazen bij wisselende 
vochtgehaiten (doek en membraan hebben verschiliende uitzettingscoëfficienten), hetgeen 
vooral tijdens de produktie van de kokers van belang is; 

- de dikte van het membraan moet voldoende dekking van de vezels van het dragerdoek 
geven maar niet zo dik zijn dat splitsing van het membraan optreedt; de ideale dikte is 
bekend bij X-flow; 

- de poriegrootte is naar wens tijdens de produktie te variëren en heeft een geringe spreiding 
(10%); de normale membranen hebben poriën van 0,2 p, voor de afscheiding van 
bacteriën uit het slib worden poriën van 2 ,3  of 4 p toegepast. 

Door een gespecialiseerd bedrijf is in opdracht van SEC een lijm samengesteld op 
basis van cyano-acrylaat met bijbehorende activator waarmee het materiaal goed is te 
verlijmen en er geen haarscheurtjes optreden. De steunkonshuktie (PP filterdraagpijp) en 
de richting van de drukval in de membmamaktor zijn zodanig aangepast dat het membraan 
in goede konditie blijft zodat een lange levensduur verwacht wordt. De beoogde standtijd 
van 6 maanden moet echter in duurproeven bewezen worden. in principe ziet de producent, 
X-flow, geen principiële bezwaren waarom de standtijd niet in jaren gemeten kan worden 
bij kontinu gebruik, aangezien de drukval uiterst gering is. Ook de geringe stroomsnelheid 
in de membraanreaktor en de aard en omvang van de slibdeeltjes dragen bij aan een 
geringe slijtage van het membraan. De vorming van een slijmlaagje van ca 0,5 mm op 
het membraan draagt eveneens bij aan de bescherming van het materiaal. Dit laagje kan 
zich ontwikkelen tot een biofilm zodat er in wezen een levend membraan kan ontstaan. 

3.4.1 Dichtslibben, problemen 

Bij de eerste experimenten bleek dat een dichte koek van slibdeeltjes op de membranen 
werd afgezet, waardoor de flux, ondanks drukverhoging tot 3 bar, afnam tot bijna nul. 
Dit bleek een zichzelf versterkend proces, aangezien door opvoering van de drukval over 
het membraan de slibdeeltjes vaster op en in het membraan werden geperst. De struktuur 
van dit type membraan is echter in wezen zelfreinigend doordat de ponen zich aan de 
buitenwand van het membraan bevinden. Naar binnen toe bestaat het membraan uit een 
open (steun)struktuur, die zich verder verwijdt met een toenemende afstand tot de 
buitenwand. Hierdoor kunnen deeltjes die door de poriën zijn geperst, in principe vrij 
worden afgevoerd, zodat het membraan inwendig niet kan dichtslibben. Dit bleek inderdaad 
het geval: na afspoelen van het membraan werd weer een hoge flux waargenomen, die 
echter snel weer afnam doordat zich weer een slibkoek vormde. 

3.4.2 Dichtslibben, remedies 

Op grond van deze waarnemingen zijn experimenten uitgevoerd met het herstelde eerste 
model van de membraanreaktor, om het effekt van ultrasone milingen na te gaan. Daartoe 
werd de centrale titanium elektrode voonien van een ultrasoon-element en zijn diverse 
duurproeven met scheiding van een Dommelslibmengsel uitgevoerd De resultaten vielen 
tegen (flux bleef konstant op ca 3 liter per uur bij 2,5 bar), ondanks opvoering van het 
ultrasoon vermogen. De oorzaak bleek te liggen in het feit dat de zender zijn vermogen 
niet goed kwijt kon op de titanium stang omdat deze in afdichtingen was opgesloten. De 



3: VERNIEUWDE MEMBRAANREAKTûR 

proeven zijn gestaakt toen de zender het begaf bij 600 Wan. Om de slibkoek op het 
membraan te verwijderen is toen gekozen voor een laagfrequente radiale beweging. In 
een apart hiervoor gebouwde proefopstelling zijn vervolgens expenmenten uitgevoerd 
met een korte membraancylinder van 40 cm. Door de cylinder een korte radiale slag te 
laten maken met een lage frequentie bleek het slib niet aan te koeken en een hoge flux 
mogelijk te zijn bij een extreem lage drukval (ca 0,Ol bar). Op basis van de waarnemingen 
is een tdkonstniktie ontworpen voor de nieuwe membraanreaktor. 

3.5 Konstruktie van het verbeterde prototype 

De konsuuktie van een bewegend deel in de membraanreaktor vereist een ingrijpende 
aanpassing van de afdichtingen van doorvoeren voor ontluchting en afvoer van het 
permeaat. Daarnaast moet de konsuuktie van de afdichtingen, de reaktorbehuizing en de 
aandrijving voldoen aan eisen wat betreft betrouwbaarheid, levensduur en onderhouds- 
vriendelijkheid. 

3.5.1 Lengte 

Het was de bedoeling een prototype te vervaardigen van een reaktomodule van ca 2 
meter lengte, die naar believen modulair verlengd kon worden om een grotere lengte te 
verlaijgen. Uitgaande van de lage flux tijdens de eerste experimenten werd een lange 
weglengte (grote membraanoppervlakte) noodzakelijk geacht. Om vier redenen is het 
prototype in dit stadium niet verlengbaar gemaakt: 
a) om de radiale trillingen van het centrale membraan zich goed te kunnen laten voort- 
planten is een relatief stijve konsmiktie vereist. Koppelstukken en de plasticiteit van de 
kunststof filterdraagpijp zelf doen sterk afbreuk aan de vereiste stijfheid naarmate de 
lengte toeneemt. 
b) Voor proefsanenngen op lokatie verdient het voorkeur de installaties in containers in 
te bouwen. Deze hebben een beperkte hoogte, zodat verlengde membraanreaktoren hier 
niet van toepassing zijn. 
e) De bereikte hoge jlux (ca 200 liter per uur per I& membraanoppervlakte) maakt 
het mogelijk met relatief kleine (korte) membraanreaktoren van ca 2 meter lengte een 
hoog scheidingsdebiet te realiseren. 
d) Door voorschakeling van een opstroomreaktor kan voldoende reaktonnhoud voor de 
gewenste verblijftijd gerealiseerd worden. 

352 Diameter 

Wat beueft de maatvoering stellen zowel de membranen als de afstand tussen de elektroden 
(voor de elektroforese) beperkingen aan de diameter. Het eerste model, dat voor de 
uitloogexperimenten is gebruikt, had een inwendige diameter van 100 mm. Deze keuze 
was een compromis tussen de wens een groot volume te creëren ten behoeve van de 
reaktiecapaciteit, en de noodzaak de afstand tussen de elekaoden klein te houden. Om 
dezelfde redenen zijn de maten van het verbeterde prototype onveranderd gebleven. 

8 
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35.3 Opstroomreaktor 

Om voldoende reaktorvolume en verblijftijd te verkrijgen kan elke membraanreaktor in 
de melkzuurcycli vooraf worden gegaan door een opstroomreaktor. Hierin wordt slib, 
afkomstig van een voorgaande cyclus, langzaam opgeswomd met gerecirculeerd permeaat 
en toegevoegd melkzuur. De fijne slibdeeltjes spoelen mee uit en komen vrij snel in de 
membraanreaktor. De zwaardere deeltjes, waaronder de gekonstateerde discrete neerslagen, 
blijven langer in de opstroomreaktor en komen onderin voortdurend in aanraking met het 
verse melkzuur. De stroomsnelheid is laag genoeg om een goed kontakt tussen bacteriën 
en slibdeeltjes mogelijk te maken, en hoog genoeg om een voldoende stoffentransport te 
bewerkstelligen. Het volume van een opstroomreaktor kan naar believen gekozen worden 
teneinde een voldoende lange verblijftijd van het slib te realiseren. 

3.6 Vervuiling van de membranen 

Onder punt 3.4.1 is al op deze materie ingegaan. ingroei van bacteriën is te verwachten 
bij een lange inbedrijfstelling. Volgens de leverancier van de membranen treedt weinig 
ingroei op bij een hoge drukval, omdat bacteriën die toch door de 0,2 p poriën zijn 
gperst direkt uitspoelen uit de open sauktuur van de steunlaag. Bij een lage drukval zet 
zich een slijmlaagje af op de buitenwand van het membraan, zoals bij de proeven is 
gekonstateerd. Als het membraan uitdroogt raakt het geheel verstopt, waarschijnlijk 
doordat het slijmlaagje verhard tot een slecht oplosbare eiwitlaag die zich verbindt met 
het membraanmateriaal (deze eigenschap maakt het membraan juist zo geschikt als 
kunsthuid, een andere toepassing van het vlakmembraan van X-Bow). 

Konklusie: juist bij een konstant in bedrijf zijn van de membraanreaktoren worden 
weinig problemen verwacht ten aanzien van verstopping door ingroei van bacteriën. 
Door de lage drukval van ca 0.01 bar worden geen bacteriën (kleinste diameter ca 0,5 p) 
door de nauwe poriën (0,2 p) geperst. Als het membraan nat blijft treedt geen verstopping 
op door het opdrogen van een afgezet eiwitlaagje. Een ingedroogd membraan kan 
hersteld worden door enige dagen weken in water en zeep. 

3.7 Elekroforese 

Elebforese is éénmaal toegepast, namelijk bij de pmven met Steinslib. Met elehoforese 
wordt beoogd positief geladen metaal-lactaat chelaten in het permeaat te concentreren 
zodat de concentratie ervan in de slibsuspensie laag gehouden wordt. Met de gebruikte 
hulpmiddelen en onder de geldende omstandigheden werd een rendementsverhoging 
bereikt van een 3-6% hogere concentratie gecomplexeerde metalen in het permeaat, 
vergeleken met het pemeaat dat zonder elektroforese werd verhegen. De geleidbaarheid 
van het permeaat is betrekkelijk laag (3,5 mS). Door de lage geleidbaarheid van het 
medium treedt al snel elektrolyse van water op. De gevormde gasbelletjes werken remmend 
op de verschillende stoffentransportprocessen. Verhoging van de geleidbaarheid is geen 
voor de hand liggende optie omdat dat mogelijk problemen veroorzaakt met de bacteriën. 

9 
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Vorming van gasbelletjes zou verminderd kunnen worden door een speciale oppervlakte- 
behandeling van de elektroden. Daarnaast wordt verwacht dat ultrasone trillingen de 
belletjes sneller doen loslaten, zodat per saldo meer oppervlakte van de elektroden in 
kontakt staat met de vloeistof. Het belang van toepassing van elektroforese in de 
membraanreaktor is de verwachte rendementsverhoging van de scheiding, in die zin dat 
het dynamische evenwicht in de slibsuspensie tussen nog niet opgeloste metalen en reeds 
opgeloste en gecomplexeerde metalen, extra verstoord wordt door een versnelde afvoer 
van de metaalcomplexen. Hoe groter de verstoring van dit evenwicht, hoe groter de 
drijvende kracht achter de ontsluiting (desorbtie >> resorbtie). 

Me*[slib] J Me*[lactaat] 

in afwachting van nader onderzoek zijn geen verdere experimenten gedaan beneffende 
optimalisering van elektroforese in de membraanreaktor. 

Biotedinologische uiüoging van zwam m e d m  uit baggenpccie Deel N aanvullende ondenoeken 
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Hoofdstuk IV 
Ontwerp proefinstallatie 

4.1 Doel van de installatie 

De proefinstallatie dient voor integrale experimentele reinigingen in kontinuproces om 
het uitloogprccedé te optimaliseren, te kwantificeren en te operationaliseren. 

4.1 .I Korre beschrijving van hetprocedé 

Het procedé is onderverdeeld in vier cycli met Lactobacilli (Lacto-leachmg) en twee met 
Thiobacilli (Thio-leaching). in de Vier eerste cycli ondergaat het slib achtereenvolgens: 
1. Spoelen met gerecirculeerd melkzuur voor: eerste pH verlaging, oplossen carbonaten, 

scheiding grovere delen uit het slib (idien niet gehydrccycloneerd), opheffen van het 
waterbindend vermogen van de slibdeeltjes. 

la Scheiding met membraanreaktor en afvoer met metaalcomplexen beladen permeaat. 
2. Toevoeging suikers en melkzuur producerende bacteriën; hierdoor treedt een verdere 

pH daling op en worden metaaiverbindingen 'aktief ontsloten door de bacteriën. 
2a Scheiding met membraanreaktor en afvoer met metaalcomplexen beladen permeaat. 
3. Herhaalde toevoeging suikers en verdere pH daling. 
3a Scheiding met membraanreaktor en afvoer met metaalcomplexen beladen permeaat. 
4. Laatste toevoeging suikers, pH daling tot laagste bereik dat de bacteriën kunnen halen, 

4a Scheiding met membraanreaktor en afvoer met metaalcomplexen beladen permeaat. 
De twee Thio-leaching cycli omvatten: 
5. Aeratie slibsuspensie, toevoeging gerecirculeerde vrije ThiobaciZZi, verdere pH daling 

5a Scheiding met membraanreaktor en afvoer met metaalcomplexen beladen permeaat. 
6. Herhaalde behandeling in tweede Thiobak bij laagst bereikbare pH, scheiding slib en 

6a Scheiding met membraanreaktor en afvoer met metaalcomplexen beladen permeaat. 
Het zeer zure slib wordt tenslotte nog eens gespoeld met een melkzuuroplossing om de 
laatste resten opgeloste metalen te verwijderen. Het slib bezinkt dan zo goed dat de 
vloeistof eenvoudig afgepompt kan worden uit een bezinkvat. Indien gewenst kan het 
slib vervolgens geneutraliseerd worden met kaik. 

4.1.2 Optimuliseren 

De kostprijs van de slibreiniging is samengesteld uit vaste kosten en variabele kosten. 
De vaste kosten bestaan uit afschrijving en rente op de installatie en de loonkosten van 
vast personeel. De variabele kosten bestaan uit grondstoffen (suikers, melkzuur, overige 
chemicaliën), energie, onderhoud en loonkosten van additioneel personeel. Optimalisering 
van het gehele p r d é ,  door elke stap en elk deelproces (dzmàerlijk en in relatie tot 
eikaar) te optimaliseren, heeft tot doel de kosten van een volledige slibreiniging te 

scheiding slibbacteriën t.b.v. recirculatie van de populatie. 

in Thiobak (geïmmobiliseerde Thiobacilli) en oxidatie sulfiden; microfiltratie. 

vrije (uitgespoelde) Thiobacilli die gerecirculeerd worden, microfiltratie. 

Biorichnologirche uitloging V M  zware metalen uit baggenpocie Deel N aanvullende ondenaekcn 11 
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minimaliseren. Met name de verblijfrijd van het slib in de installatie bepaalt voor een 
groot deel de reinigingsprijs. Optimalisering van de verschillende deelprocessen bestaat 
derhalve uit het nastreven van een zo kort mogelijke reaktietijd bij een zo hoog mogelijk 
droge stof gehalte. De energiebehoefte is eveneens een variabele kostenfaktor wanneer 
de kinetiek van een proces versneld gaat worden door de temperatuur te verhogen. De 
benodigde grondstoffen blijven (in zeker mate) gelijk voor een bepaalde hoeveelheid 
slib, onafhankelijk van de verblijftijd. Optimalisering kan hierbij gevonden worden in 
een maximale recirculatie (hergehik) van de produkten die uit de grondstoffen zijn 
gemaakt. Optimaliseringstechnieken als ultrasone trillingen in de reaktoren, waarmee 
het stoffentransport op molekulair nivo versneld kan worden, en elektroforese waarmee 
de drijvende kracht achter de ontsluiting vergroot kan worden, vergen een verwaarloosbare 
hoeveelheid energie. De kosten hiervan betreffen derhalve voornamelijk de vaste kosten 
(rente en afschrijving). 

4.1 3 Modellering en kwantificering 

De relaties tussen vaste en variabele kosten enerzijds en de verblijftijd van het slib in de 
installatie anderzijds, bij verschillende reinigingsresultaten, zullen gemodelleerd moeten 
worden. De installatie is ontworpen met een groot aantal vrijheidsgraden teneinde per 
deelproces, per cyclus en per variabele de optimale proceskondities te kunnen vinden 
voor elke gewenste slibsoort en met elk gewenst reinigingsresultaat. Per slibsoort kan een 
maximale reiniging worden uitgevoerd, waarna in een grañek de kosten kunnen worden 
afgezet tegen het reinigingsresultaat. Voor een opdrachtgever is dan een keuze mogelijk 
tot welke eindwaden reiniging gewenst is en wat dat gaat kosten. In principe is voor de 
meeste contaminanten (metalen en organische microverontreinigingen) reiniging mogelijk 
tot lagere waarden dan de normstellingen. 

A. Variabele verblijftijd, per reactor, per cyclus en geheel: 
De procestechnische variabelen die onderwerp van onderzoek zijn betreffen: 

dheidsgraden t,, en rreac(l-np in te stellen door variabele pompsnelheid 
en gedeeltelijke, gehele, twee- of meervoudige recirculatie per reactor dan wel per 

B. Variabele temperatuur melkzuuruap (Thiobacilli gedijen het best bij 28'C zodat daar 
cyclus; 

geen variabele temperatuur onderzocht hoeft te worden): 
vrijheidsgraad 

vrijheidsgraad Cslib, per reactor, per cyclus en in het gehele systeem; 

vrijheidsgraden C,,, en CThio; 

C. Variabel droge stof gehalte van de slibsuspensie voor en na microfiltratie: 

D. Variabel gehalte bacteriën (verhouding droog gewicht slib : nat gewicht bacteriën) 

E. Variabele eind-pH per cyclus; 
F. Variabele toevoeging grond- en hulpstoffen (suikers, melkzuur, nutriënten). 

12 Bioiechnologirchc uitloging van zware metalm uit baggenpcsic Deel IV: aanwiinidc ondcnoeken 
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4.2 Capaciteit 

Als rekenmodel wordt een capaciteit van ca 10 kg droge stof per uur aangehouden. Bij 
een gemiddeld droge stof gehalte in de reactoren van 5% wordt 200 liter slibsuspensie 
per uur door de installatie gepompt. Deze heeft een totale inhoud van ca 2000 liter, zodat 
het slib bij een once-through proces ca 10 uur in de installatie verblijft. In deze tijd 
vinden vier Lacto-leaching cycli en twee Thio-leaching cycli plaats 

42.1 Invloed van korrelgrootteverdeling op capaciteit 

In de opstroomreaktors vindt een scheiding plaats tussen lichte en zwaardere slibdeeltjes; 
de laatste blijven onderin liggen en worden verwijderd op het moment dat besloten 
wordt een batch van dit zwaardere slib naar de volgende cyclus te pompen (door de 
voedingspomp andersom te laten draaien). Indien voorscheiding van de ruwe baggerspecie 
heeft plaatsgevonden zullen de zwaarste slibdeeltjes bestaan uit metaalverbindingen en 
een weinig zand. Verwacht wordt dat gehydrccycloneerd slib, zoals dat uit Arnhem, veel 
van dergelijke discrete neerslagen bevat. Deze vereisen een langere blootstelling aan het 
uitloogproces dan de lichtere deeltjes, die voornamelijk bestaan uit kleideeltjes, biomassa 
en organisch slib. Niet gehydrccycloneerd slib bevat (grof) zand en steentjes. Door de 
stroomsneiheid in de opsao~mreaktors te verhogen kan deze grovere fractie gescheiden 
worden van het fijnere slib. Met name het slib uit Stein bevat een weinig grof zand en 
kiezelsteentjes, die zich kunnen concentreren in de eerste opstroomreaktor. Hier kunnen 
ze separaat uit verwijderd worden zodat dit materiaal niet het gehele proces hoeft te 
doorlopen. Het Dommelslib daarentegen bestaat voornamelijk uit organisch slib en een 
grote hoeveelheid relatief zware ijzer/mangaan(hydr)oxide neerslagen. 

42.2 Capaciteit mernbraanreaktor maatgevend 

De capaciteit van het huidige prototype membraanreaktor is ongeveer 60 tot 70 liter 
permeaat per uur bij een input met ca 2% droge stof en een output van ca 10%, hetgeen 
ruim voldoende is bij een once-through proces. Indien echter een langere verblijfstijd 
gewenst is, moet het volume van de proefinstallatie vergroot worden. Voor een capaciteit 
als hierboven aangegeven is een grotere membraanreaktor nodig. 

42.3 Berekening hydraulisch stroomschema 

Een exakte berekening, per slibsoort, is pas te maken als er met de proefinstallatie 
voldoende optimaal verlopende experimenten zijn uitgevoerd. 

4.3 Technische uitvoering 

43.1 Maatvoering 

Bij de technische uitvoering van de proefinstallatie is rekening gehouden qua maatvoering 
met de mogelijkheid deze in een container in te bouwen, zodat de proefinstallatie kan 
dienen als eerste module voor een pilot-installatie waarmee een proefsanenng uitgevoerd 
kan worden. De proefinstallatie beslaat een ruimte van ca 2,5 m hoog, ca 12 m lang en ca 
1 m diep (alleen de voedingspompen steken verder uit). 
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4.32 Materialen 

Alle vaten, leidingen en appendages zijn uit polypropyleen vervaardigd. Dit is een sterke, 
goed bewerkbare en chemisch resistente kunststof. De verschillende onderdelen zijn snel 
in- en uit te bouwen ten behoeve van onderhoud en reparatie. De meeste onderdelen zijn 
standaard verkrijgbm, er worden geen lijmverbindingen toegepast. Circulatiepompen 
zijn magneetpompen, de voedingspompen frequentie geregelde industriële slangepompen 
met kunststof rubber slangen. De pneumatische afsluiters hebben een geheel vrije doorlaat 
zodat er geen haperingen of vervuiling kunnen optreden. 

4.3.3 Meet- en regeltechniek 

De meet- en regeltechniek wordt op drie nivo's geregeld. Het eerste nivo betreft een 
zelfstandige werking van een meeteenheid (sensor, transmitter en omzetter) met de 
daaraan gekoppelde doseer- cq pomp- of kiepregeleenheid. Het signaal leidt direkt tot 
een vooraf ingestelde aktie; bij over- en onderschrijding van bepaalde waarden wordt 
alarm gegeven. Hiermee is het systeem zelfregulerend binnen gestelde grenzen, maar 
niet lerend. Het tweede nivo bestaat uit een regelalgorithme waarop de centrale stuur- 
computer werkt. Alle sensorgegevens komen hier binnen en worden in eerste instantie 
geregistreerd. Het regelalgonthme is in bepaalde zin lerend. Als er voortdurend Atie 
moet worden ondernomen ten aanzien van een bepaalde parameter op een bepaalde 
plaats (de vaste instelling is daar dus niet goed), wordt de vaste instelling door de stuur- 
computer bijgesteld. Bij alarmsituaties kan de stuurcomputer ingrijpen door een bepaald 
trajekt in het systeem af te sluiten en het systeem over dit gedeelte kort te sluiten. Alle 
handelingen doorgegeven aan het derde nivo. Het derde nivo bestaat uit een, via een 
modem verbonden, identieke stuurcomputer, maar een bemande. Hiermee kan op afstand 
worden ingegrepen. Op alle nivo's kan handmatig worden ingegrepen. Het systeem 
wordt pneumatisch bediend. Alleen de pompen zijn elektrisch. De sensoren, transmitters 
en omzetters zijn van industriële kwaliteit. Op de volgende bladzijde is schematisch het 
ontwerp voor een pilot-installatie weergegeven. 
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Hoofdstuk V 
Opzet voor werkplan semi-technische proeven 

5.1 Inleiding 

Uit de experimenten in het onderzoek "Biotechnologische uitloging van zware metalen 
uit de slibfractie van baggerspecie", uitgevoerd in opdracht van DBW/RIZA in het kader 
van het POSW (kontraktnummer DB-516) en het Speerpuntprogramma Bodem- 
onderzoek (PCTB 8990), is de konklusie te trekken dat volgens het onderzochte procedé 
zware metalen uit baggerspecie verwijderd kunnen worden met, procesmatig gezien, 
hoge rendementen. Deze eerste experimenten hadden tot doel aan te tonen dat biotech- 
nologische methoden tot voldoende hoge verwijderingsrendementen leiden. 

in volgende experimenten dienen een aantal belangrijke onderdelen van het procedé 
nader beproefd te worden. De vier in het rapport aanbevolen onderwerpen betreffen de 
procestechniek, de microbiologie, de zuivering van het met metalen beladen permeaat na 
microfiltratie (ten behoeve van recirculatie) en het u3 selektief mogelijk terugwinnen van 
de ontsloten (zware) metalen. Hieraan is als vijfde onderwerp toegevoegd het ophaliseren 
van de biodegradatie van oiieprodukten en polycyclische aromaten. Het op de volgende 
bladzijden uiteegezette onderzoeksprogramma heeft tot doel het procedé verder te 
ontwikkelen opdat binnen afzienbare tijd een proefsanering uitgevoerd kan worden op 
pilot schaal. 

Het programma is opgebouwd langs de vijf hoofdlijnen, zoals hiervoor genoemd, 
welke parailel kunnen worden uitgevoerd. De nummering van de hoofdlijnen is volgens 
prioriteit, met dien verstande dat experimenten die tot doel hebben de procesparameters 
procestechnisch en financieel te kwantifceren, a) alleen in een komplete, geïntegeerde 
proef-installatie uitgevoerd kunnen worden, b) microbiologisch geoptimaliseerd moeten 
zijn en c) inklusief recirculatie van gezuiverd permeaat uitgevoerd moeten worden 
(meikzuur en suiker zijn samen de grootste variabele kostenfaktor). Het (selektief) 
temgwinnen van metalen uit het secundaire zoutzuurcircuit is weliswaar niet noodzakelijk 
voor de goede werking van de slibzuivenng, maar is wel doorslaggevend om het procedé 
milieuhygiënisch aanvaardbaar te maken, in die zin dat reiniging niet volledig is als er 
onbruikban afvalstoffen vrij komen die naar een ander milieukompartiment verhuizen. 
in opdracht van DBW/RIZA is het ontwikkelingsmjekt nader uitgewerkt tot een werkplan, 
waarin gedétailleerd de uit te voeren experimenten zijn beschreven die moeten leiden tot 
een veelzijdige en betaalbare biotechnologische slibreiniging. 

5.2 Doelgroep 

Er wordt naar gestreefd het procedé geschikt te maken voor een breed gebied. In eerste 
instantie zijn dat a) ernstig verontreinigde waterbodems waarvoor geen stortfaciliteiten 
gevonden kunnen worden, maar waar om nautische redenen of om een stagnerene water- 
afvoer op te heffen, binnen afzienbare tijd gebaggerd moet worden en b) kleine lokaties 
waar de afstand cq route naar een stortfaciliteit te omslachtig en te kostbaar is. 

16 Biolechnologirche. uillaping van zware meralen uir baggenpeeie Deel N aanvullende ondenoeken 
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in &p& instantie, wanneer het prccedé verder opgeschaald kan worden en de reinigings- 
prijs omlaag is gebracht door verdere optimalisering, kan gedacht worden aan reiniging 
van baggerspecie waarvoor eventueel stortmogelijkheden zijn, maar die men toch wil 
reinigen uit milieuhygiënische overwegingen. in && instantie kan het procedé ingezet 
worden om ernstig vervuilde specie die reeds in depot ligt, te gaan reinigen zodat een 
dergelijke klasse IV deponie langer beschikbaar blijft. in- instantie kan grond van 
droge bodemsaneringen gescheiden worden in een natte, ernstig vervuilde fractie en een 
relatief schone zandfractie; de slibfractie kan met het procedé gereinigd worden. in 
instantie kan gedacht worden aan het verwerken van slib uit grondreinigingsinstallaties, 
slib uit rookgaswassers en rioolslib. 

Qua verontreinigingsaard wordt het procedé tot nu toe geschikt geacht voor mineraal 
en organisch sedimentslib met een verscheidenheid aan zware metalenverbindingen en 
vermoedelijk olieprodukten. Tinoxide levert nog een probleem, de biodegradatie van 
polycyclische aromaten is nog niet onderzocht (hiervan wordt verwacht dat ze in ieder 
geval gedeeltelijk afgebroken kunnen worden). Kwikverbindingen zijn voorlopig buiten 
beschouwing gelaten omdat deze een geheel eigen problematiek vormen (hoge toxiciteit 
met name als methyleringsreakties optreden); op grond van de literatuur en ervaringen 
elders lijkt kwik een terugwinbaar metaal te zijn. 

5.3 Doelstellingen 

Naast een verdere optimalisering en opschaling van het procedé zal in deze fase van het 
ontwikkelingstrajekt aandacht besteed worden aan een verhoging van het rendement 
(verwijderingspercentage) met betrekking tot de zware metalen en de biodegradatie van 
PAK'S en minerale olie. Het streven is er op gericht de methode procestechnisch geschikt 
te maken voor een breed werkterrein qua soorten slib en (kombinaties van) soorten 
veronireiniging. Tegelijkertijd wordt getracht de methode zodanig te optimaliseren dat 
tegen een aanvaardbaar bedrag slib volledig gereinigd kan worden, dan wel dat tegen een 
relatief voordelige prijs slib tot aanvaardbare restconcenwaties gereinigd kan worden (zie 
ook figuur 3 op blz 5). 

Op de volgende bladzijde wordt schematisch weergegeven langs welke route keuzen 
gemaakt kunnen worden ten aanzien van de verschillende verwerkingsmethoden voor 
verontreinigde (water)bodems en slibben. Hiervoor is gebruikt gemaakt van het proces- 
schema sanering waterbodems uit het rapport "Vervuilde Waterbodem" (Rijkswaterstaat 
1988). Op de bladzijde daarna is aangegeven hoe het gewenste reinigingsresultaat een 
funktie is van de verblijfstijd. Empirisch vastgestelde venvijderingscurven voor diverse 
contaminanten en slibsoorten kunnen a i s  instrument dienen in het beslismodel op de 
volgende bladzijde. 
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5 WERKPLAN SEMI-TECHNISCHE PROEVEN 

53.1 Relatie reinigingskosten versus -resultaat 

Het reinigingsresultaat kan gezien worden als een funktie van de verbiijfstijd van het slib 
in de installatie. De kosten van reiniging zijn (voor het grootste deel) weer een funktie 
van de verblijfstijd. In onderstaande grgiek is hypothetisch weergegeven tegen welke 
kosten een bepaald resultaat bereikt kan worden (ABC-waarden uit de Leidraad bodem- 
sanering). 

M 
.M 
:5 
$ 
! 
o 

_______ 1 
Fi 

reinigingskosten per kg droge stof (dikke lijn: na optimaliming) 

Figuur 3: Hypothetische verwijdt-ringscwve vó6r en M optimalisering van hel procedé 

Voor eike te reinigen pahj  slib kan door middel van een proefreiniging een dergelijke 
grafiek gemaakt worden voor eike contaminant afzonderlijk en voor het slib in zijn 
geheel. De opdrachtgever kan op basis van zo'n grafiek een afweging maken tussen 
gewenst resultaat en beschikbare middelen. 

5.4 Opzet onderzoeksprogramma 

Het onderzoeksprogramma khelst het ontwerpen, bouwen, beproeven en bedrijven van 
een proefinstallatie met een capaciteit van 10-100 kg droge stof per uur, waarin in een 
ge'ihtegreerd kontinupmes baggerslib wordt gezuiverd van zware metalen, de pmes- 
vloeistof wordt gezuiverd en gerecirculeerd en de opgeloste metalen selektief worden 
teruggewonnen. Tevens wordt aandacht besteed aan de mogeiijke afbraak van organische 
microverontreinigingen. Met deze proefmstallatie wordt primair beoogd de maximale 
rendementen van de te onderscheiden processtappen te realiseren in termen van zo laag 
mogelijke restconcentraties metalen, een zo zuinig mogelijk energie- en chemicaliënverbruik 
en zo zuiver mogelijke teruggewonnen metalen. De resultaten van deze experimenten 
worden gebruikt voor het procesontwerp van een semitechnische installatie waarmee een 
proefsanering uitgevoerd kan worden. Tevens zal onderzocht worden in welke fase van 
het proces biodegradatie van minerale olie plaats vindt en of ook de gehalten PAK'S en 
eventueel PCB's afnemen. 
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In het programma zijn vijf hoofdíijnen te onderscheiden: 
1. procestechniek, meet- en regeltechniek, materialen, hulpprocessen 
2. microbiologie 
3. zuivering permeaat (transport van gecomplexeerde metalen, via elekuodialyse, vanuit 

het permeaat naar een gescheiden zoutzuurcircuit) 
4. selektieve terugwinning metalen (elektrolyse, ionenwisseiing) 
5. biodegradatie van organische microverontreinigingen. 

5.4.1. Procestechniek 

De benodigde proefinstallatie wordt ontworpen met zo ruim mogelijke vrijheidsgraden 
wat betreft procestemperaturen, pH en redoxregelingen, concentraties droge stof, 
concentraties chemicaliën en bacteriën, verblijftijden, makro- en mikmturbulentie 
(stoffentransport op makro- en mikronivo), scheiding vaste/vloeibare fase (debiet, 
deeltjesgrootte, polariteit) en slib-soorten. 

Lacto-leaching. Deze bestaat uit drie cycli die eik bestaan uit een opstroomreaktor, 
een slibpomp, een pomp voor gerecirculeerde procesvloeistof, een pH meetpunt met 
doseerpomp voor geconcentreerd melkzuur, een redoxmeetpunt met doseerpomp voor 
lucht (de redoxpotentiaal heeft de neiging te dalen, hetgeen met lucht geremd kan 
worden), een slibdichtheids meter, een membraanreaktor met 0,2 p membranen, titanium 
elektroden en ultrasoon elementen. Het permeaat uit de membraanreaktor wordt in een 
elektrodialysecel kontinu ontlast van metaalcomplexen, die overgebracht worden naar 
een secundair zoutzuurcircuit. De vierde unit heeft een 2 p membraan. Hiermee kunnen 
bacteriën van het slib gescheiden worden in een aparte stroom. In een nageschakeld 
membraanfilter met 0,2 p membraan worden de bacteriën gescheiden van het permeaat 
en teruggevoerd naar de eerste cyclus. 

Thio-leaching. Deze bestaat uit één cyclus bestaande uit een Thiobak (dunnelaag- 
reaktor voor Thiobucilli) in plaats van de opstroomreaktor en is verder gelijk aan de 
melkzuurtrap. De laatste cyclus bestaat uit een Thiobak en een 2 p membraanreaktor als in 
de vierde cyclus uit de melkzuurtrap (met bacteriescheiding en een aparte membraanfilter). 

5.42. Microbiologie 

Lacto-leaching. Er zijn duidelijke aanwijzingen uit de eerste reeks experimenten dat de 
aanwezigheid van grote hoeveelheden iuctobucilli een positief effekt hebben op de 
ontsluitingsrendementen en het verbruik aan melkzuur. De aktiviteit leek echter wat 
tegen te vallen, wat verklaard zou kunnen worden uit de ongewone omgeving voor deze 
bacteriën (minerale en organische slibdeeltjes en veel opgeloste metalen en zouten). Een 
verbetering van het rendement van de melkzuurproduktie zou bereikt kunnen worden 
door Lucrobucilli te adapteren aan de procesomstandigheden, of door uit het slib zelf 
bacteriën te isoleren die onder te controleren omstandigheden melkzuur produceren uit 
toegevoegde suikers. Tevens wordt in deze proeven gekeken naar de melkzuurproduktie 
op basis van verschillende suikerhoudende media (bv melasse, wei en sap van diverse 
gewassen). Tenslotte wordt het effekt van ultrasone trillingen op het stoffentranspon en 
daarmee op de reaktiesnelheid, in een serie proeven onderzocht. 
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5: WERKPLAN SEMI-TECHNISCHE PROEVEN 

Thio-leaching. De dunnelaag-reaktor Thiobak is bij de uiloogexperimenten voor het 
eerst toegepast. Hierop gebaseerd is een reaktor ontworpen waarin de oppervlakte 
dragermateriaal verveelvoudigd is ten opzichte van het eerste model. Het dragermatenaal 
biedt een grote oppervlakte aan microporiën waarin de Thiobacilli kunnen huizen. De 
langsstromende slibsuspensie neemt slechts een gedeelte van de bacteriën mee, die na de 
laatste cyclus apart uit het slib worden gescheiden. 

5.4.3. Zuivering permeaat 

De produktie van H+ ionen waarmee M" ionen moeten worden verdrongen is bij de 
keuze voor het com,dexerende melkzuur relatief kostbaar. Daarbij komen in het procedé 
grote vloeistofstromen vrij (er wordt met lage slibconcentraties gewerkt van enkele 
procenten droge stof), die lage concentraties metalen bevatten en die warm zijn. 
Recirculatie van het permeaat is uit oogpunt van energetisch en financieel rendement 
noodzakelijk, waarbij de aanwezige H' ionen gespaard dienen te worden. Alleen de 
gecomplexeerde metalen dienen verwijderd te worden. De zuivering van het 'beladen' 
zuur tot onbeladen zuur kan gedeeltelijk elektrolytisch, voor zover bij de actuele pH van 
het beladen zuur opgeloste metalen willen neerslaan. Dit is per metaalsoort afhankelijk 
van de pH. De metalen die bij de beueffende pH van het permeaat niet neerslaan moeten 
op een andere wijze verwijderd worden. Hiervoor staan twee mogelijkheden open, die 
eikaar kunnen aanvullen: elekaodialyse en ionenwisseliig. 

Elekaodialyse . 
In een elektrodialysecel kunnen metaalionen onder invloed van een elektrisch veld door 
een membraan migreren van het ene kompartiment naar het andere. Het ene bevat het 
pemieaat (meikzuur met gecomplexeerde metaalionen), het andere een zoutzuur oplossing. 
De metaalionen die aldus in het zoutzuur geconcentreerd worden kunnen vervolgens in 
een batterij elektrolysecellen met een oplopende pH redelijk selektief neergeslagen worden. 

Ionenwisseling. 
Er staan twee mogelijkheden open die beide beproefd zullen worden: 
a) regeneratie van het meikzuur: in de ionenwisselaar wordt het melkzuur vastgehouden 

enlopen de metaalionen door, het melkzuur wordt geëlueerd en hergebruikt, de 
metaaloplossing wordt verder verwerk, 

b) uitvangen metaaiionen: de metaaiionen worden in de ionenwisselaar vastgehouden en het 
meikzuur loopt door, de metalen worden geconcentreerd geëlueerd en verder verwerkt. 

Ionenwisseling kan zowel een rol spelen bij de (na)zuivenng van het permeaat als bij het 
concentreren van lage concentraties metalen of als bij het verfijnen van de selektieve 
temgwinning ervan. 

5.4.4. Selektieve terugwinning van metalen 

De belangrijkste stappen op de weg naar de terugwinning van zuivere metalen worden 
genomen bij de zuivering van het permeaat, zoals hiervoor beschreven. Metalen in een 
geconcentreerde oplossing kunnen op betrekkelijk eenvoudige wijze elektrolytisch 
neergeslagen worden in metallische vorm. Indien de oplossing door een batterij cellen 
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gevoerd wordt met een opklimmende pH kunnen de meeste zware metalen redelijk 
zuiver neergeslagen worden. Uit oogpunt van rendement kunnen voor een aantal metalen 
concentratiestappen tussengevoegd worden in de vorm van ionenwisselaars die 
aselektief invangen. Door de beladen harsen langs opklimmende of afdalende pH 
reeksen (afhankelijk van het soort hars) te eluëren kan een interessante selektiviteit 
bereikt worden, te vergelijken met gradiënt-elutie in de vloeistofchromato&ie. 

5.45 Biodegradatie organische microverontreinigingen 

Aangezien de meeste biodegradatieprocessen aeroob zijn (zeker voor minerale olie en 
PAK's) wordt aangenomen dat de in het Dommelslib opgetreden verdwijning van 87% 
van het minerale olie gehalte heeft plaatsgevonden door biodegradatie in het aerobe deel 
van het procedé, namelijk de Thio-leaching. Een komplikatie bij deze aanname is de lage 
pH in deze trap (15  - 23); biodegradatie behoeft in bodemprocessen een hogere pH 
(optimum bij pH 7,6). Wellicht dat andere omzettingsmechanismen een belangijke rol 
spelen. Gedacht kan worden aan microbiële afbraak onder micro-aerobe omstandigheden 
in de melkzuurcycli (redoxpotentiaal is daarbij licht positief) edof (co)oxidatieprocessen 
tijdens de Thio-leaching. Een aanwijzing hiervoor zou de opgetreden afbraak van epoxy- 
hars uit de proefopstelling kunnen zijn. Bij de experimenten met de proef-installatie zal 
de mogelijke biodegradatie van minerale olie en PAK's gedurende het proces gevolgd 
worden. Tevens zal biodegradatie na neutralisering van het (dan aerobe) slib na de gehele 
behandeling gevolgd worden. Op basis van de analyseresultaten kunnen konklusies 
getrokken worden ten aanzien van het rendement van de afbraak van organische micro- 
verontreinigingen en eventueel aanvullend onderzoek gepleegd worden. 

5.5 Naschrift 

Het hiervoor in algemene termen beschreven werkplan is in opdracht van DBW/RIZA in 
november 1990 tot in détail uitgewerkt maar niet uitgevoerd. In 1992 wordt in opdracht 
van het R E A  alleen onderzoek gedaan naar biodegradatie edof cooxidatie van minerale 
olie en PAK's tijdens de Thio-leaching. 

Biotedinoiogische Uitioguig van zwam metden uit baggerspecie ikei N: aanvullende ondenakni  



~, ....... ... .:... ..: ..:. ... ,,.,. ./.~. :,. :.: .:, ;,,;::: *..< 3 !'::::::,i 
.. .. ..: .::..I .... . . ,~ ,~ ..,......,. :. .... ... 

Hoofdstuk VI 
Proefreiniging coagulatieslib uit drinkwaterbereiding 
6.1 Inleiding 

In maart en apni 1991 zijn exhactieproeven uitgevoerd op oud coagulatieslib uit de 
drinkwaterbereiding. De samenvatting van dit ondenoek is in dit rapport opgenomen 
omdat het slib een sterke gelijkenis vertoont met het Dommelslib dat voor de experimenten, 
beschreven in deel m, is gebruikt. Met name het hoge ijzergehalte in kombinatie met een 
hoog organische stof gehalte in beide slibben maakt een vergelijking zinvol. Een tweede 
reden om het onderzoek hier op te nemen ligt in het gebruik van het verbeterde model 
van de membraanreaktor (zie hoofdstuk 3) in kombinatie met een opstroomreaktor en 
een efficiënte melkzuurfermentor. De probleemstoffen in het coagulatieslib zijn arseen, 
nikkel en cadmium. Hoewel het slib enige jaren in depot heeft gelegen en tamelijk 
anoxisch was, is alieen Lacto-leaching toegepast en geen Thio-leaching. 

6.2 Samenvatting van het onderzoek 

62.1 Het slib, afkomrtig uit een depot in Katwijk 

Om de reinigbaarheid te kunnen vaststellen is eerst een globale chemische, fysische en 
milaobiologische karakterisering gemaakt. Deze karakterisering (zie paragraaf 6.3) 
bestaat uit: 
1. korelgrootte-verdeling 
2. elementen-analyse (ICP-scan) 
3. droge stof bepaling (indamprest) 
4. organische stof bepaling (gloeirest) 
5. zuurbufferend vermogen (timtieproef met melkzuur) 
6. biologische aktiviteit (visueel met mikroskoop) 

Het slib heeft een gemiddelde droge stof gehalte van 28%, waarvan 58,5% asrest en 
41,5% organische stof (voornamelijk licht slib, bestaande uit bacteriemassa). De asrest 
bestaat ruwweg voor 2/5 uit ijzerhnangaan verbindingen. Ca 12% van de droge stof 
bestaat uit zand, steentjes en stokjes. De probleemstoffen zijn: 
- arseen (480 mgkg d.s., ca 9,s x C-waarde voor grond), 
- nikkel (1230 mgkg ds., ca 2,s x C-waarde), 
- cadmium (12 mgkg ds., ca 2 x B-waarde). 

62.2 Fysische extractie I :  verhitting 

in een experiment is getracht arseen uit te dampen. Bij ca 1 uur verhitting tot 105'C 
eindtemperatuur onder oxische omstandigheden bleek geen arseen meer aantoonbaar in 
de droogrest. Venvijdenngsrendement: 99.9% 
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6: PROEFRENGING COAGULATIESLIB 

6 2 3  Fysische extractie 2: snippen 

in een tweede experiment is getracht arseen uit tot W C  verwarmd slib te shippen in een 
gesloten kringloop met lucht. Na het passeren van de slibsuspensie werd de lucht door 
een melkzuuroplossing geborreld om het arseen te complexeren. De afgekoelde lucht 
werd weer door de slibsuspensie gepompt. Wegens het geïmproviseerde karakter van de 
opstelling en de giftigheid van dampvodge arseenverbindingen is de proef gestaakt 
toen inderdaad bleek dat er zich arseen ophoopte in het gekoelde melkzuur. Het rendement 
is niet gekwantificeerd. 

6.2.4 Biologische extractie (Lacto-leaching) 

Het slib bleek moeilijk te filtreren door de aanwezigheid van een omvangrijke fractie 
zeer fijn materiaal (de helft bestaat uit deeltjes < 40 p) en vlokken bacteriemassa. Van 
het fijne materiaal bleek een groot deel op te lossen gedurende de reiniging. Na de laatste 
filtratie (bij pH 2,2) resteerde 22 liter slib met 3% droge stof, terwijl gestart was met ca 
35 liter met eveneens 3% droge stof (een afname van 35%). Van de probleemstoffen is 
in absolute en relatieve hoeveelheden verwijderd 
- arseen: absoluut: 73% van 510 mg naar 140 mg; 

relatief: 58% 
- nikkel: absoluut: 96,5% van 1300 mg naar 44 mg; 

relatief: 95% 
- cadmium: absoluut: 70% van 12 mg naar 3,5 mg; 

relatief: 55% van 12 mgkg d.s. (2 x B) naar 5 mgkg d.s. (B-waarde); 
De gevolgde reinigingsmethode (BiMicrobial Metaleaching) is ontwikkeld voor 

baggerslib. De zware metalen speciatie in anoxisch sedimentslib is zeer persistent en 
vereist een zeer krachtige ontsluitingsmethode, aangezien de metalen hecht aan minerale 
slibdeeltjes zijn geadsorbeerd, dan wel als discrete precipitaties voorkomen (met name 
sulfiden) en wat betreft koper sterk aan organisch materiaal gebonden. Zuiveringsslib 
heeft een geheel andere ontstaansgeschiedenis, bevat weinig kleideeltjes en kent over het 
algemeen een minder persistente metalenspeciatie dan sedimentslib. Voor het KatW?jkslib 
is daarom aiieen gebruik gemaakt van melkzure ontsluiting met behulp van Lactobacilli, 
in een pH trajekt van pH 7.2 tot pH 2,2. Ontsluiting met Thiobacilli werd niet zinvol 
geacht. Procesoptimalisering heeft niet plaatsgevonden. 

6.2 5 Konklusies 

Zuiveringsslib uit de drinkwaterbereiding is zeer verschillend van samenstelling in 
vergelijking tot sedimentslib. De zware metalen zijn in principe goed te verwijderen met 
Lacto-leaching, zelfs als niet lager gegaan wordt dan pH 4. Arseen is moeilijker, maar in 
principe te verwijderen als het proces langer wordt volgehouden in kombinatie met 
oxidatie, en in meerdere cycli wordt uitgevoerd. De grote hoeveelheid ijzedmangaan 
verbindingen veroorzaakt echter een relatief groot verbruik van melkzuur. Arseen kan 
volledig verwijderd worden door verhitting van het slib onder oxische omstandigheden. 
Er resteert dan een droog slib, terwijl er geen verlies van droge stof optreedt. Terugwinning 

van 480 mgkg d.s. (9,5 x C) naar 200 mgkg d.s. (4 x C); 

van 1230 mgkg d.s. (2.4 x C) naar 60 mgkg d.s. (3 x A); 
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van de dampvormige arseenverbindingen kan op een koudevai. Daarna dienen nog het 
nikkel en cadmium verwijderd te worden, waarvoor Lacto-leaching een geschikte 
methode is gebleken. Uit het melkzure permeaat kunnen deze metalen elektrolytisch 
worden teruggewonnen. Smppen met lucht kan een alternatief zijn voor uitdampen als 
ook Lacto-leaching wordt toegepast Het slib blijft dun vloeibaar en wordt reeds enigszins 
geoxideerd, hetgeen de oplosbaarheid van sommige metaalverbindingen bevordert. 

6.3 Nadere gegevens van het slib 

Er is van het slib een korrelgrootte-verdeling gemaakt door middel van schud-zeving. 
Daartoe is een hoeveelheid slib door de inn tabel 1 vermelde draadzeven gezeefd. De 
verschillende fracties komen daardoor op de onderliggende zeven terecht. 

draadzeven in mm: 'percentage: 'omsctuijving fracties: 
>8mm o i  
>2mm i 

1-2mm 

.......................................... ..< .............. ................................................. 
iSteBL .......................................... ............. ................................................ 

0.02 :wd 
..+ 

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

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

totaal i 100 ~ 

Tabel 1 : korrelgrootteverdeling Katwijk-slib. 

Met de ICP-emissie spectrometer is een scan gemaakt van 12 elementen. In tabel 2 zijn 
de verschillende individuele waarden van de zware metalen opgenomen. 

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

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

Tabel 2: mare  metalen-analyse van het Katwijk-slib. De A-waar& is berekend voor dit slib, uitgaande 
van 10% lutum (< 2p) voor een standaard bodem, en 40 % organische stof (gemeten 41.4 %) 
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Het vaststeilen van het zuurbufferend vermogen van het Katwijk-slib is van belang om- 
dat de reiniging voornamelijk bestaat uit het aanzuren van het slib met melkzuur. Er is 
hiertoe een titratie met farmaceutisch melkzuur toegepast op het Katwijk-slib. De resul- 
taten van deze titratie zijn in de onderstaande t imtiecwe weergegeven. 

Titratiecurve Katwijkslib 

O O S  1 1,s 2 2,s 3 3 s  4 4s 
ml melkzuur 45% per gram droge stof 

GraJìik I :  Melkzuurbuferend vermogen van Kawijksib. 






